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 .עמָאדקַאה

 -רָאפ) ךַארּפש ןופ סעמרָאפ ןגעוו ערעל ַא סלַא ךיא ייטשראפ קיטַאמַארג
 ַא ףרַאד לַאעדיא ןיא .(עזַארּפ ןופ ,טפעהַאּב-רעטרעװ ןופ ,טרָאװ ןופ סעמ
 עלַא ןופ עמישער עשיטַאמעטסיס א ךיז טימ ןלעטשרָאפ קיטאמַארג ןופ סרוק
 ןַארַאפ ,ןפיוא ַאזַא ףַא ,זיא קיטאמַארג ןיא .סעמרָאפ עכעלכַארּפש (עטסקיטכיװ)
 ליוו ,םעטסיס ןוא (סעמרָאפ עכעלכארפש) לַאירעטַאמ :ןטנעמָאמ ייווצ

 ןרעװ ייז ןעו ,טרעװ ןכעלטפַאשנסיװ ַא ןַאד רָאנ ןעמוקַאּב ןטקַאפ ענעבעגעג
 .םעטסיס רעטמיטשַאּב ַא טול טריּפורג ןרעוװ ייז ןעוו ,טשטייטעגסיוא

 -ידעבעל רעד ןופ טּפעשעג ךיא בָאה קיטַאמַארג רעד רַאפ לאירעטַאמ

 -סיוא סָאמ רעסיועג א ןיא בָאה ךיא ,ךַארּפש רעשירַארעטיל ןוא רעק
 ןייק ,רעבָא םעטסיס ןייק .רוטַארעטיל עשיטַאמַארג עשידיי יד ךיוא טצונעג

 :רעּביא ךיא ּבָאה םעטסיס יד .טינ רוטארעטיל עקיזָאדיד טָאה ,עראּבמענָא -
 -ָארייא-וועריימ יד ַאב סיײװלײט ,עשיסור ענרעדָאמ יד ַאב רעקירעד ןעמונעג
 ,גנוטכיר רעלַאמרָאפ רעשיסור רעד וצ ןָא ךיז סילש ךיא .ןטסיטַאמַארג ,עשיעּפ
 -ייזייווצ ַא רימ רַאפ זיא עמרָאפ ."ןטסילַאמרָאפ עקיסעמ, יד וצ--רעיונעג
 ךיא .טײטַאּב רעלַאמרָאפ סולּפ (גנַאלק) ןעמיס רעלַאמרָאפ : גנוניישרעד עקיט
 ַא רָאנ םרָאפ ןיא ןייא טעז סָאװ ,םזילַאמרָאפ ןקניל-שידניק םעד ּפָא ףרַאװ
 ."בָאגוצ , ַא סלא לַאפ ןטסעּב ןיא רע טזָאלרעד טײטַאּב ןוא ,ןעמיס ןלַאמרָאפ
 טינ טײטשַאּב רעטלַא רעד ןוא קיטַאמַארג רעיינ רעד ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד
 טײטַאב ןופ טנעמָאמ םעד  ןפרַאװּפָא ןצנַאגניא ןלָאז רימ ןוַא ,םעֹד ןיא
 =ןעמַארג ,קיטענָאפ -- קיטַאמַארג טָאטשנא ןּבײלב טעװ טלָאמעד)
 ןצענערגּפָא טײטַאּב ןלַאמרָאפ םעד ןלָאז רימ זַא ,םעד ןיא רָאנ ,(עירָאעט
 .טײטַאב ןלעירעטַאמ םנופ

 ןצונוצסיױא טימַאּב ךיז ךיא בָאה םעטסיס עשיטַאמַארג עיינ עקיזָאדיד
 עקידעּבעל יד ןַײז ווירקַאמ טינ ןפיומושעב ןעזעג רעּבָא בָאה'כ .שידיי רַאפ
 -ניירא טינ לַאפ ןייק ןיא ןוא עמעכס רעשירָאירּפא רעד ראפ ןטקַאפ-ךַארּפש
 ןפַאשעג זיא עכלעװ ,עמעכס רעלאמרָאפ רעד ןיא ךַארּפש עשידִיי יד ןרַאּפש
 ךָאד טנרעל ,קיטַאמַארג רעטלַא רעד וצ ץַאזנגעק ןיא) שיסור רַאפ ןרָאװעג
 -רָאפ ריא ,קיטַאמַארג ריא טָאה ךַארּפש עדעי ןא ,עפוג םזילאמרָאפ רעד
 .(םזילַאמ

 רעשיסור רענעי רעדָא רעד ןופ עיּפָאק ןייק טינ ןיא םעטסיס ןיימ
 וצ םזילַאמרָאפ ןשיסור םנופ גנוסַאּפוצ א ,גנוטעּברַארעביא ןַא רָאנ ,םעטסיס
 --,טדערעג שרעדנַא ,קיטַאמַארג עלַאמרָאפ .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ןטקַאפ יד



-- 4 -- 

 םעצע ןיא זיא יז .ןעמענַאּב וצ גנירג ױזַא טינ זיא ,קיטאמַארג עכעלטפַאשנסיװ
 ךָאנ טרעװ יז .(קיטַאמעטַאמ) ןטּפַאשנסיװ עלַאמרָאפ ערעדנא ןופ רעגנירג טינ
 .לַאפ א וצ טנייװעג זיא רענעיל רעד סָאװ ,םעד ךרוד טקירעװשרַאפ רעבָא
 :ָאנירב רעלכַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד טגָאז טכער טימ .םעטסיס רעש
 רָאנ ,דָאטעמ םעיינ םעד ןענעגינָא טינ ןיא ערעװש סָאד; ;(ןםנטמסו)
 רעד, זַא ,טלַאה רעלטפַאשנסיװ רעקיּבלעז רעד ."ןטלַא םנופ ןענרעלּפָא ךיז
 זיא ,ןענעגינא ךךיז ןפרַאד סרערעל יד סָאװ ,לַאלק רֶעטשרע
 סעןעמ ןעק שרעדנַא ."ךַארּפש רעד ןופ סעמע םעד ,ךַארּפש עלַאער יד ןטכַא
 -ַאמַארג, טנרעלעג לָאמַא טָאה עמ זַא ,ןסעגרַאפ ףרַאד עמ :ױזַא ןרילומרָאפ
 .ןײלַא ךַארּפש יד רָאנ גיוא ןיא ןּבָאה ןוא ,םעטסיס סלא "קיט

 סרוק ("ןשיטקַארּפ, ןייק טינ) ןכעלטפַאשנסיװ ַא טיוּבעג טלָאװ'כ ןעוו
 -עג קיטַאמַארג יד ךיא טלָאװ ,טרָא ןיא טגנייאעג ױזַא ןעוװעג טינ טלָאװ ןוא
 יז קידנענַאמרעד טינ ,םעטסיס עטלַא יד ןצנַאגניא קידנרירָאנגיא :ױזַא טיוּב
 -ילומרָאפ ןוא סעיצַאקיפיסַאלק עריא עלַא קידנסעגרַאפ ,טרָאװ ןייא ןייק טימ
 ײמעי סעשייש , ןיא יװ ךַאוּפש רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ךיא טלָאװ ,ןעגנור
 ,טנעמעלע ךָאנטנעמעלע--ןוא ,ןענופעגסיוא טשרָאקָא יז טלָאװ'כ יו ,?סישיירב
 טריזיטַאמעטסיס ךיא טלָאװ ,ירָאירּפַא םוש ןייק ןָא ,גנוניישרעד ךָאנ גנוניישרעד
 ןפַאש וצ יא רעּבָא ליצ ןיימ .ךַארּפש רעד ןיא ןַארַאפ זיא'ס סָאװ ,ץלַא סָאד
 ןוא ,(רענעײל-ןסַאמ ןרַאפ עכעלטירטוצ א .ה .ד) קיטַאמַארג עשיטקַארּפ א

 רעבירעד--,ןגיוּב:קורד לָאצ רעטמיטשאּב ַא טימ טצענערגַאּב ךיא ןיב םעד ץוכ
 טזומעג ךיז בָאה'כ .ןלעטש טנעקעג טינ לאעדיא ַאזַא ךיז רַאפ ךיא בָאה
 וו רעטרע "עכעלרעפעג, עכעלטע ןיא זיולב .עיצקודניא רענייר ןופ ןגָאזּפָא
 ןטימ ןליײט זיולב טינ טלָאװעג רימ ךיז טָאה (ןטלַא ןטימ ןייא ליפוצ סייר'כ
 ףעגַא .דָאטעמ ןיא ךיוא םיא ןריפניײרַא רָאנ ,ןסניפעגסיוא יד טימ רענעייל
 "עװַאש-ערייזנ, ַא רַאפ ןעניד עיצקודניא ןופ ןליּפשייּב יירד-ייווצ יד םיא ןלָאז
 .סרוק ןקירעביא ןצנַאג ןרַאפ (עיגָאלאנַא)

 טינ ךיא רָאט סרוק ןשיטקַארּפ א ןיא זַא ,ןטלַאהעג ךיא בָאה רעטייוו
 ןוא קיטאמַארג עטלַא יד עי ןעק רענעיל רעד זַא ,טקַאפ םעד ןרירָאנגיא
 ןענעײל ןעמענ טעװ רע סייב ,ןריהארטסּבא טינ ריא ןופ ךיז טעװ
 -לַא רעד ןופ קיטירק רעד רַאפ טרָא ןּבעג טזומעג ךיא ּבָאה .ךוּב ןקיזָאד םעד
 .םעטסיס רעט

 -:יס רעד ןיא .לאירעטַאמ ןופ גנולעטשסיוא רעד ןגעװ ץלַא זיא סָאד
 :טפַאשנסיװ עצנַאג יד טיהענּפָא ,ןטייקיניילק ץוכא ,ךיא בָאה רעבָא עפוג םעט
 ןיא ייּברעד .עיצידַארט רעד טימ ןסיירוצנייא קידנקערש טינ ךיז ,טייקכעל
 בא .עיגָאלָאנימרעט עגעמונעגנָא יד ןרעדנע וצ ןעמוקעגסיוא לָאמטּפָא רימ
 -עּברַא ,סכערָאז ,סנשטנעמ,, עמרָאפ יד ןלייטסיוא קיטיינ רַאפ ןיּפעג'כ .ּב.צ
 עקיטרַאנגײא ןַא סלַא יז ןטכַארטַאב ןוא ןלַאפגיוב יד ןשיװצ ןופ "סרעט
 רַאפ ."ויסעסָאּפ, ףַא "וויטענעג , ןעמָאנ ריא ךיוא ןיוש ךיא טייב ,עמרָאפ
 ןַײק לַאלק סָאד טעװ ,"וויטענעג ,, ןייק ןופ טינ סייוו סָאװ ,רענעייל םענעי
 טַאמיק ,טנײיװעג זיא סָאװ ,רעֹּבָא םענעי רַאפ ;ןפַאש טינ ןטײקרעװש
 עקַאט זיא ,?וויטאזוקַא--װיטַאד--ויטענעג--וויטַאנימָאנ; וצ ,שינַאכעמ ןיוש
 :מוא םעד ןקיטסעפרַאפ וצ לטימ סלא טייבמוא רעשיגָאלָאנימרעט רעד קיטיינ
 .םעטסיס רעד ןופ טייב

 .טײטַאּב ןוא גנַאלק :קיטיײזיײװצ ,טגָאזעג בָאה'כ יו ,ןזיא עמרָאפ
 -לעז רעד :;יײז ןשיװצ גנוכערּפשטנַא עמוקלופ ןייק טינ רעבָא טריטסיזקע'ס
 -עדָאפ ַא טײטַאב וויטַארעּפמיא) ןטײטַאּב ענעדיישרַאפ טָאה "גנַאלק , רעקיב

' 



 יא נא

 -ישרַאפ ךרוד טקירדעגסיוא טרעװ טײטַאב רעקיבלעז רעד ;(גנידַאּב א ,גנור
 -יד ,וויטַארעּפמיא ךרוד טקירדעגסיױא טרעװ גנורעדָאפ) "ןעגנַאלק, ענעד
 טױל רעדָא לאירעטַאמ םעד ןלעטשסיוא סיוא טמוק רעּבירעד .(סודָאמ ןטקער
 ענעדיײשרַאפ ןיא טײטַאּב ןקיבלעז םעד ןגעוו ןדייר ןוא) םינָאמיס עלאמרָאּפ יד
 .רָאפ ןקיבלעז םעד ןגעוו ןדייר ןוא) ןעגנַאלק עלַאמרָאפ יד טול רעדָא ,(רעטרע
 קיטַאמַארג יד ןעיוב--ףָאסעל רעדָא ,(רעטרע ענעדיײשרַאפ ןיא ןעמיס ןלַאמ
 --טײטַאב ךָאנרעד ,טײטַאב--גנַאלק רעירפ : ןָאקיסקעל ןקידנעייוװצ ןימ א יו
 סָאװ ,םעד ףַא טקוקעג טינ ןוא טרָא ןיא לגנַאמ ןפַא טקוקעג טינ .גנַאלק
 ךָאד ךיז ךיא ּבָאה ,ןרעזַאכוצרעביא ןכַאז עקינייא סיוא טמוק ןפיוא אזא ַאּב
 שיגָאלָארָאטעמ ןסיועג א וצ םיא ּביג'כ לײװ ,געוו ןטצעל ןפַא טלעטשעג

 אזא ןופ ואורּפ א רָאנ טכַאמעג זיא ָאד ,ךיז טייטשרַאפ .טרעװ
 ,גנַאלק וצ טײטַאב ןופ--"גנוטכיר, רעטייווצ רעד ןיא .ןפיוא-ריזיטַאמעטסיס
 =קורטס עקיזָאד יד זַא ,ףָאה ךיא .ןייז רעצַאקעמ לאמיסקַאמ טזומעג ךיא בָאה
 רַאפ ןעניד ןעק (רימ אב יװ ,גנוכעלקריוװרַאפ רערעסעּב א ןיא רעשפע) רוט
 -רָאּפ ןגעק ןעגנוקידלושַאב עטעדנירגַאּבמוא ענעדיײשרַאפ ןגעק טנעמוגרא ןַא
 .םזילַאמ

 רעד ןיא ךיוא רעבָא ךיא בָאה סרוק םנופ "טײקשיטקַארּפ, רעד ּבילוצ
 טלעטשעגסיוא ןפַארגַארַאּפ עקינייא (טיײטַאב וצ גנַאלק ןופ) "גנוטכיר, רעטשרע
 -לָאצרעמ ןופ ןסקיפוס עלַא ,רעגײטשַא ,קידנלעטשעצ) ּפיצנירּפ-טייטאב ןטיול
 .(עּפורג ןייא ןיא גנודליב

 -ונעגנָא רעד ןופ ןטָארטעגּפָא קיניזטסואווַאב ךיא ּבָאה טקנוּפ ןייא ןיא
 -וס ,ןסקיפערּפ ענעדיישרַאפ טכארטַאב'כ .םזילַאמרָאפ םנופ עיצידַארט ּדענעמ
 רעיײז ןיא רָאנ ,טלאטשעג רעשיטענָאפ רעקידעבעל רעייז ןיא טינ .ג.ד.א ןסקיפ
 --סקיפוס ןגעו ,|--,טינ ,--עג סקיפערּפ ןגעוו דייר'כ) טלַאטשעג רעשיפַארג
 שיריי ןיא .ןרעפטנערַאפ ךיז ךיא זומ טירש ןקיטכיו אוא רַאפ .(.גדא ךע
 ,ןגָאז לָאז עמ ביוא .ךארּפשסיוא רעשירַארעטיל רעכעלטייהנייא ןייק ָאטינ זיא
 טעשָאּפ ןסיײה סע טעװ ,טּפירש רעד טול ןדייר טסייה ןדייר שירַארעטיל זא
 ,דייר רעקידעבעל ןופ ךַאלפ רעד ןיא טפירש יד ןגָארטרעבירא ,"ןריצעיַארּפ,
 םענעבירשעג ןשיװצ ןייז טינ דיישרעטנוא רעלעיפיצנירּפ . ןייק טעוויס ןוא
 -קַאפ יד טימ ןעמענרַאפ ךיז רעבָא ביוא .--עג ןטדערעג ןוא --עג--סקיפערּפ
 לייוװרעד םעד ייס ,טפירש יד ַײס קידנרירָאנגיא ,ןטקעלַאיד עטדערעג שיט
 ןעמ טעװ ,"ךָארּפשסיױא ןשירַארעטיל, םענענַארַאפ טינ רָאנ ,םענעשטנואוועג
 ןפימושעב טעװ רע זא ,קיטַאמַארג ןופ סרוק םעד ןריצילּפמָאק יוזא ןפרַאַד
 ןקיטיינ ןצנַאג םעד ןעמ טמענ ּוװ טנייה ."סרוק רעשיטקַארּפ , ןייק ןייז טינ
 -ַאֹּב-זיא טקנוּפדנַאטש ןכעלטפַאשנסיװ ןופ ?לאירעטַאמ ןשיגָאלַאטקעלאיד
 טסייה רעשיטענָאפ טָאטשנא טלַאטשעג רעשיפַארג רעייז ןיא סעמרָאפ יד ןביירש
 ןלעוו'ס ןעו .טעּברא עּבלאה א ןָאט זיולּב רָאנ ,טעּברַא יד טכעלש ןָאט--טינ
 ענענָאטעגּפָא יד טָא טעװ ,ןעגנוכוזסיוא עשיגָאלָאטקעלאיד עקיטיינ יד ןייז
 ,ןלַאפ יד ןיא) .שינַאכעמ טַאמיק ןרעװ טצנַאגרעד ןענעק טעברַא עּבלאה
 .טשנא !טגָאז,) ןטקעלאיד עלא טימ רעדנַאנאפ ךיז טייג גיילסיוא רעד ואוו
 םַאוקרעמפוא טפיוש ןוא דיר ןופ דיישרעטנוא ןפַא ךיא בָאה--(ש016
 ,(טכַאמעג

 -סיוא טינ רעבָא) ייר רעטשרע רעד ןיא טמיטשאב זיא קיטאמַארג יד
 טרעלקרעד טימרעד .ןלושכיוהדעּפ ןופ ןטנעדוטס ןוא סרערעל רַאפ (ךעלסילש

 גנולײטרַאפ-לאירעטַאמ ןופ ץרָאּפָארּפ יד ןוא גײנּפָא רעשידָאטעמ ריא ךיז
 .(סקַאטניס יװ רעמ לַאנָאיצרָאּפָארּפ עיגָאלָאפרָאמ)



-- 6 -- 

 ,גײנּפָא ןשיטסיליטס ןסיוועג א ךיוא טגָאמרַאפ קיטאמַארג
 ,ןזייװנָא עשינכעטָאװגניל עקינייא ּביג'כ
 ּביג ןשיגָאלָאטקעלַאיד ןייק ,טינ ךיא ּביג לאירעטַאמ ןכעלטכישעג ןייק

 -ַאיצניװָארּפ עניימ ןָא ךיא קרעמ ןלַאפ עכעלטע ןיא ;טינ טַאמיק ךיוא ךיא
 : .(קסניפ) ןעמזיל

 -ָאלָאנימרעט רעד ףַא .ךַאס ןייק טינ ךיא ביג ןזייוונָא עשיגָאלָאנימרעט
 רעניארקוא ןיא לייװ ,ןעוװעג דיּפקַאמ טינ ָאד ךיא בָאה טייקלופ רעשיג
 =ימרעט עכעלכַארּפש א עניימ קורד םוצ ןּבעגעגרעביא זיא גאלרַאפ-עכולעמ
 .?עיגָאלָאנ

 טײטשרַאפ ,ןעמ ןעק ,עמרָאפ ןגעוו ערעל סלַא קיטאמַארג קידנעמענאּב
 ךיוא זיא עבלעז סָאד .קיטאמַארג ןופ לייט סלא ןטכארטַאב טינ קיטענָאפ ,ךיז
 רעד ןופ קיטאמארג ןגעוו ךיז טלדנַאה'ס לפיוו ףא ,עיפַארגָאטרָא וצ עייגענעּב
 -אמַארג זַא ,טכארטַאּב ןיא רעבָא קידנעמענ .ךַארּפש (רעטדערעג) רעקידעבעל
 זַא ןוא .ןעגנונישרעד ןוא ןפירגַאב עשיטענַאפ וצ לָאמטּפָא טרילעּפא קיט
 -וק ךָאנ רעשפע) ןכוז קיטאמַארג רעשיטקַארּפ א ןיא טעװ רערעל רעד
 ןפַארגארַאּפ עכעלטע ןבעגעגּפָא ךיא ּבָאה--,ןזייוונָא עשיּפַארגָאטרָא (לָאקמעד
 סיוא ץונ'כ) .ןזיײװנָא עשיּפַארגָאטרָא רַאפ ןוא קיטענָאפ ןופ םיקָארּפעשַאר רַאפ
 -ָאטרָא ןוא רעשיטענָאפ רעד סָאװ ,סרענעייל ענעי ןזייווצנָא טייהנגעלעג יד
 סנעזײר ףַא ,קינייװ וצ ןייז ייז רַאפ טעװ ךוב ןקיזָאד םנופ לייט רעשיפַארג
 -ענָאפ זױלב עקאט טלַאהטנא סָאװ ,"ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ קיטאמַארג,
 .(גנוטעּבראַאּב רעלַאטעד א ןיא רעּבָא ,עיפַארגָאטרָא ןוא קיט

 טינ ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ךוב ןיימ ןופ רעלעפ א רַאפ ןעקרענָא ךיא
 יד ןרעפיצ טימ ןקיטעטשַאב) דָאטעמ ןשיטסיטאטס םעד ןדנעװנָא טנעקעג
 טייצ ןייק רימ טָאה'ס :(ּפיט ןשיטאמַארג םענעי רעדָא םעד ןופ טײקטפָא
 לָאמטּפָא ןליּפשייב יד ןגָארט עּביס רעקיבלעז רעד ּבילוצ .טקעלקעג טינ
 .רעטקארַאכ ןקילעפוצ א

 רעדייא ,ןעגנוניישרעד ןופ טייקילַאצליפ רעד ףַא דיּפקאמ רעמ ןיב ךיא
 -עג טינ לַאלק רעֹּבָא ןיא ןופרעד) .ןרעטסומ ךרוד גנורירטסוליא רעייז ףַא
 -עשסיוא ןייז קיטאמַארג יד לָאז טייקילָאצליפ ןופ טכיזניה ןיא זא ,ןעגנורד
 רערעל םעד ןבעג וצ טּבערטשעג בָאה'כ .(וצרעד טנעָאנ עליפַא רעדָא ,קיּפ
 יד ןריצירבור ןוא ןריציפיסאלק ,ךַארּפש יד ןענרעלרעד וצ ףַא עמעכס א
 ךיז אב גונעג רערעדעי טָאה ךַארּפש רעד ןופ ןטקַאפ .ןעגנוניישרעד-ךַארּפש
 יז ןסילשנייא ,ןטקַאפ-ךַארּפש יד ןטכַארטוצכרוד ןענרעלסיוא .ךיז םורַא ןוא
 .קיטאמארג ןופ סרוק ַא טּבערטש'ס סָאװ וצ טָא--םעטסיס ַא ןיא

 יד ןּפאכרַאפ לָאמא ,סעיציניפעד טָאטשנא ןליּפשיײב ךיא ּביג לָאמַא
 .ןגעוו טייקצרוק ןופ ןָאטעג טרעװ סָאד .גנורילומרָאפ יד יװ ,רעמ ןליּפשיײיב

 -אמ-רירטסוליא ןטנאסערעטניא סלא ךיא טכארטאּב סַאּפש ןכעלכַארּפש
 .קיטאמַארג יוו ,טפַאשנסיװ "רענעקורט , אזא רַאפ לאירעט

 עניימעגלא ןייק ןבעגעג טינ ךיוא ךיא בָאה טרָא ןיא עימָאנָאקע ּבילוצ
 טכַארטאב ,גנאווצ-םעטסיס בילוצ ,ןרעװ סָאװ ,ןעגנוניישרעד ןופ ןטכיזרעּביא
 ָאד .(גנורעדנוזּפָא ןופ גנוניישרעד יד .ב.צ) רעטרע ענעדיײשרַאּפ ןיא סייוונלייט
 רָאנ טינ ןעניד ףרַאד רעכלעוו ,לטעצכוז םוצ ןעמוקנָא ןוומ רענעייל רעד טעװ
 עקידלעליוק עקיטינ יד ןופ טײּברַאּפ ַא רַאפ עקַאט רָאנ ,סעקווארּפס ּבילוצ
 ,ןטכיזרעביא

 זיא טפירש ערענעלק יד .ןטפירש ייווצ ןיא טקורדעג זיא קיטאמארג יד
 דיימוצסיוא דיּפקאמ טינ ךיא ןיב ָאד .םוידוטש ןטרעפיטרַאפ רַאפ טמיטשאב



 -עג טריניפעד טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןעגנוניישרעד רעדָא ןענימרעט עכלעזא

 .ןרָאװ
 -מוא םוש ןײק ךיז טעװ טפירש ערעסערג יד זױלּב ןענעַײל םַאב

 .ןליפ טינ טײקצנַאג
 רעד אּב טעּברַא רָאי עכעלטע ןופ טאטלוזער א זיא קיטאמארג יד

 ףא קיטסיװגניל רַאפ ערדעטַאק-שרָאפסױא רעכעלטפַאשנסיו רעװָאקרַאכ
 .פָארּפ ךיא ןָאמרעד טייקראבקנאד רעדנוזַאב טימ .ןעמָאנ סאינּבעיטָאּפ .א .א

 .סעצייא ןוא ןזייװנָא עלופטרעוו סיקס װָאכאלוב .א .לי

 -וטס ןוא סרערעל יד טארפיב ,קיטאמארג רעד ןופ סרענעייל יד ףור'כ

 עקיטינ יד) .ןלאירעטאמ עשיטאמארג ןעלמַאז וצ ןפלעהטימ רימ ,ןטנעד
 .א .א עשידָאטעמ ,עכעלכארּפש .(עגַארפנָא טול ןבעג ךיא לעװ ןזײװגָא

 -עטניאס רעװ ,ןעמעלַא ןופ קנַאד טימ ןעמענָא ךיא לעװ ןזייוונָא עשיטירק

 .("טיבעג םעד טימ ךיז טריסער
 ַא ןדיישרעטנוא) עיפַארגָאטרָא ןיימ ָאד זיא סעינעמ עשינכעט ּבילוצ

 .טריפעגכרוד ןצנאגניא טינ (.א .א סעיסיוא-עדנע יד ןקיטייזאּב ,א ןוא
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 .1926 לַארוועפ ,וװָאקרַאכ

 ;{ /. ראפ ,781 לטסעק ,טסָאּפ-לארטנעצ ,עװקסָאמ :סעררַא (*



 :ןעגנוצריקרַאפ
 שטיווָאמארבא -- .רבא
 ושָאטאּפָא -- .ּפָא
 ןָאסלגרעּב -- .גרעּב
 רעטרעװכירּפש עשידיי ,ןייטשנרעב -- .נרעּב
 רענידָאג -- .דָאג
 יקטנעודָארג -- .זדָארג
 ןישורּבָאד -- .רּבָאד
 ןײטשפָאה -- .פָאה
 קישטיײבָארָאװ -- .רָאװ
 קיווייל -- .ווייל
 רידאנ -- .דאנ
 רעטסינ -- .סינ
 (וועיק) ןעטעלויב רעשיגָאגַאדעּפ -- .לוּב .דעּפ
 ץערעפ -- .רעּפ
 ענזיצאק -- .צאק
 ןעזייר -- .זייר
 םעכיילא-םעלָאש -- .לא .לָאש
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 רייר רעקידעּבעל ןיא טרעהעג ,עזַארפ -- דייר ןופ
 .ךיײלגרַאפ -- .גרפ

 :עיצּפירקסנַארט עשיניײטַאל ןמ
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 א עט עו טי שיש טיפש 7
 הי יב איו פיר-: ס שי םיר .ח כז זו שז

 ּבילוצ ןענייז שז ,ש ,שט ןעגנַאלק יד ראפ)

 -ײיצאב עקירעהעג יד טינ ןעמונעג סעביס עשינכעט

 .(ןעגנונעכ



 לײט רענײמעגלא

 .טײטַאּב ןוא גנַאלק .ה

 ךַארּפשעקירעּבעלןיא :סעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןיא סיווא ךיז טזייו ךַארּפש יד ,ן
 -טפירל יא ,טטרעהעג-עטדערעג יד רעטנוא:טדייש עמ .א .א ןּביירש ,ןעקנעד ,ןרעה ,ןדייר
 ריפ  רַצדָא ,ךַארּפש עטנעיילעג-ענעּבירשעג יד ןוא ,ךַארּפש עקידעּבעל רעדָא
 עקידעּבעל יד ןטייטאב ךוּב םעד ןיא טעװ "ךארּפש, םאטס ,ךַארּפשטפירש
 .ךארּפש

 ךרוד ייּברעד ןעמ טזָאל ,?ןעגנַאלק ןופ טײטשַאב דיר, :טגָאז עמ ןעוו
 ,קיטיינ זיא'ס .רייר ןייק טינ ןענייז ןעגנַאלק ערעסָאװ-יּבַא .טנעמָאמ ןקיטכיוו ַא
 :ָאסַא ךיז (רעדייר סַאב -- רעירפ ךָאנ ןוא) רערעהוצ םַאב ןלָאז ןעגנַאלק יד זא
 (סנכַײצ) ןלאּבמיס רַאפ ןעניד ןלָאז ייז זא ,ןעגנולעטשרָאפ עסיוועג טימ ןרייצ
 -- טסייה ןעגנַאלק-ךארּפש יד ןופ עיצקנופ עקיזָאד יד:טָא .ןעגנולעטשרָאפ ןופ
 ןופ רעדָא ,ןטיטאּב ןופ ןוא ןעגנַאלק ןופ ָאזלַא טייטשאב דיר ,טייטאּב
 ןייק טינ זיא "ראּפיפ , ,טרָאװ ַא זיא "ריּפַאּפ, ,קיטנאמעס ןופ ןוא קיטענאפ
 -ןייר ץוכַא) גנולעטשרָאפ ןייק טינ ךיז טרייצָאסַא ?ראּפיּפ , טימ לייוו ,טרָאװ
 ףַא ,טרָאװ א שיזיוצנארפ ףַא ןיא ?עיפאפ, .(ןעגנולעטשרָאפ עכעלגנַאלק
 עקיזָאד יד ךיז ןריײצָאסַא (ןעניז ןכעלכַארּפש ןיא) ןדיי ןרַאפ לייוו ,טינ -- שיריי
 .גנולעטשרָאפ ןייק טימ טינ ןעגנַאלק

 --(םעטסיס-ןעגנַאלק) קיטענָאפ טָאטשנא טמוק ךארּפשטפירש רעד ןיא
 .(םעטסיס-סנכייצטפירש) קיפַארג

 רָאנ טינ ןרייצָאסַא ךיז ןעק טרָאװ ַא (1 :טרָאװ ןופ טײטַאּב ןגעוו ןעגנּוקרעמַאב עקינייא

 ןכײ צ ַא רָאנ טינ זיא טרָאװ ַא (2 ,("טסעז,) קנַאדעג ןצנַאג ַא טימ ךיוא רָאנ ,גנולעטשרַאפ ַא טימ

 סָאד) ףירגַאּב ַא ןופ רעדָא גנולעטשרָאפ ַא ןופ רעטערטרַאפ ַא --טּפָא רָאנ ,גנולעטשרָאפ ַא ןופ

 זיא יײז ךיז ןלעטשרָאפ סָאװ ,ןפירגַאּב עכלעיַא וצ רעדָא ןפיוגַאּב עטקַארטסּבַא ּוצ ךעייש זיא

 סיוא ןקירד (רעטרעוופורסיוא) סעיצקעירעטניא (3 ,(טסרָאיװ ןָאילימ ,םָאטַא ,גנונעפָאה :רעווש

 ןשיווצ ןעגנּויצַאּב עסיוועג ןענעכיײצַאּב סָאװ ,רעטרעװ ןַארַאפ (4 ,טקעפא ,עיצָאמע ןַא לָאמטּפָא

 .(} 16) קנַאדעג ןופ ןטנעמעלע

 ןשיווצ גנויצאב *"ש ראפ :אזא לאלכיב זיא טײטַאּב ןוא גנַאלק ןשיװצ גנואיצַאב יד ,2
 ןוא גנַאלק -ַאב ענעדײשרַאפ ןוא ,ןטײטַאב ענעדיײשרַאפ ןבָאה ןסקעלּפמָאק-ןעגנַאלק ענעד
 טײטאב זיא "שיט ,) ןסקעלּפמָאק-ןעגנַאלק ענעדיישרַאפ ךרוד טקירדעגסיוא ןרעװ ןטייט
 גנַאלק ןשיווצ גנּוכערּפשטנא עקיטַײדנייא עקיזָאדיד רעּבָא .(ילוטש, טינ
 :ןעמַאנסיוא ךאסא טָאה טײטַאב ןֹוא

 טכַא :ןטײטַאב ענעדײשרַאפ ןּבָאה ןעגנַאלק עקיּבלעז יד ןוא ענייא (
 .רַאפ עכלעזַא .(ןצעמע וצ) ןעמוקנָא -- ,(לוש ןיא) ןעמוקנָא ,(8) טכַא -- (גנוטכַא)
 .ןעמינָאמָאה ןסייה ,ןעגנַאלק עקיּבלעזיד ןּבָאה סָאװ ,רעטרעװ ענעדייש

 ןעמינָאמָאה



 ןעמינָאניס

 עיצַאנָאטניא

 עזַארפ

 יי =

 .ּב .צ ,(ןווּבמאלאק) ןליּפשױעטרעװו עקיניײא טעדנירגעג ןענייז ןעמינָאמָאה ןופ ץונַאּב ןּפַא

 ַא טימ ןקעטש ַא ךעלַאג ַא טפיוק סָאװרַאפ ;(םיזעּב ַא --) !ןרעק ףַא רעמערק ַא טפיוקרַאפ סָאװ

 ףשטנעמ ןטסעּב םּוצ רעדייא ,"ונײלָא, וצ ןעמוקנָא רעסעּב ;(טלעג רַאפ -- ) ? לטנעה רענרעּבליז

 יו ,ןזייוו יז סָאװ ,טימועד טנַאסערעטניא טייז רעכעלכַארּפש רעד ןופ ןענייז ןסַאּפש עכלעזצ

 -נַאלק ַא ףוא ןעמענ רימ ןעוו זַא ,טײטַאּב ןטימ גנַאלק ןופ סעיצַאיצָאסַא יד זנוא ַאּב ןענייז טסעפ

 ןעקנעד רעווש זנוא ןיוש זיא ,(ךעווער ןָא-- ןרעק ףא .ּב .צ) טייטאּב ןייא טימ סקעלּפמָאק-ןעג
 -טנע רעד ןוא ,(ןרעקסיוא םוצ --ןרעק ףַא) טײַאּב רעדנַא ןַא טימ סקעלּפמָאק-ןעגנַאלק ןקיּבלעז םעד
 -מּוא ןַא יו ,רעּביא זנוא טשַאר .סַאּפש םנופ גנוקידנערַאפ יד רעדָא ,עגַארפ-סַאּפש רעד ףַא רעפ

 .עיצַאיצָאסַא ,ערַאבנקײלּפָא טינ ַא ךָאד ןוא ,עטרַאוװרעד

 --(ןייג ּוצ רע טמוק) טמוק -- (ךייא טעּב ךיא ,טמוק) טמּוק :ןעמינָאמָאה עשיטַאמַארג

 םוק ןטכענ) םוק - - (ךיא םוק ןגרָאמ) םוק ;(ןסקיפוס עשימינָאמָאה) סע מ רָאפ עשימינָאמָא ה

 .עמרָאפ ןייא ןופ ןטייטאּב ענעדײשרַאפ -- (...רעה ךיא טשרע ,ןייג וצ יוזא ךיא

 ;ןטײטַאּב עקיבלעז יד ןּבָאה ןעגנַאלק ענעדיײשרַאפ (2
 ,ןטַײטַאּב עכעלנע ןּצָאה סָאװ ,רעטרעװ עכלעזַא .םינָאב -- ןיז (;

 ןַא ןיא רעדָא גנוברַאפּפָא רעלַאנָאיצָאמע רעד ןיא קידנדיישרעטנוא ךיז
 ,ןעמינָאניס ןסייה ,טארּפ רעדנא

 רעטרעוו ןענייז סָאד .לָאמטסנעד--טלָאמעד .ָאי -- עי ,ןרַאה -- ןטרַאװ (נ

 ןייא ןופ טצונאּב ןרעװ ייז זַא ,רָאפ רעבָא טמוקס ,ןטקעלַאיד ענעדיישראפ ןופ

 ,רעדייר ןקיבלעזמעד ןוא
 ,ָאד יו ,רעדָא טרָאװ ןייא ןופ "ןטנאיראוו, עשיטענָאפ --- טעטכילפרַאפ --- טכילפרַאפ (6

 .סקיפוס ןייא ןופ

 ,דייר ןּופ גנורעדילג .מ
 .עזארפ .1

 עשידָאלעמ-שימטיר יד זיא קיטענָאפ ןופ ןטנעמעלע יד ןופ רענייא 2
 ןופ גנוקניז ןוא גנורעכעה יד טרעהעג רעהַא .("עיצאנָאטניא ,) דייר ןופ טייז
 -עמַאזגנַאלרַאפ ןוא גנורעכיגרַאפ יד ,גנוכַאװשּפָא ןוא גנוקרַאטשרַאפ יד ,לָאק

 .סעזיוּפ יד ,גנור
 עגארפ ןופ ,עמָאק ןופ ,טקנוּפ ןופ עיצאנַאטניא רעטנוא-טדייש עמ

 רעבָא ןעמ ףרַאד ייברעד .(סנכײצ-לעטשּפָא עקיכערּפשטנַא יד טיול) .וואא
 ץונַאּב) עיצאוטקנוּפ יד ךיוא זיא ױזַא ,לאלכיּב טפירש יד יװ זא ,ןעקניידעג
 רעד קיטיידנייא טינ טכערּפשטנַא .ה .ד ,שיטענָאפ טינ (סנכייצ-לעטשּפָא ןופ
 ,עיצאנָאטניא

 .טנאקאב ןרעדעי ןענײז .ואא עגארפ ,טקנוּפ ןופ סעיצָאנָאטניא יד
 -נייא יידעק ,ייז ףַא ךיז ןריזַאב וצ ךיילג ךעלגעמ ראפ ךיא טלאה רעבירעד
 .עזױּפ-טקנוּפ א ןופ ,דייר קיטש ַא ,גנורעדילגדייר ןופ ףירגַאּב םעד ןריפוצ
 ַא ויב רעדָא) עזױּפ-טקנוּפ רעטסטנעענ רעד זיב (דייר בייהנָא ןַא ןופ רעדָא)
 עסיוועג ןיא ןוא) עזיוּפ-ףורסיוא ןַא עזיוּפ-גערפ ַא ,עֶזַארפ טסייה (דייר ףָאס
 ַא ןופ עילָאר יד ,גנורעדילג רעד עייגיינעּב ,ןליּפש (עזיוּפ-טקנופליפ ַא ןלַאפ
 ; ןליּפשייּב .עזיוּפ-טקנוּפ

 עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא זיא דָאירעּפ -סגנַאגרעביא ןקיזָאד םעד ןיא (}
 -רענע ןוא קיטיײזלַא ,שיטַאמעטסיס -- ר"סספ ןופ ןענײרַאּפָארּפ יד ןופ ןבַאגפוא
 רעייז ןיא טכאמנטַאר רעד ןוא ײטרַאּפמָאק רעד ןפלעה ןוא ןקריווּוצטימ שיג
 =עברַא רעד ןופ טַארַאּפַא םנופ ןעגנולּפירקרַאפ עשיטַארקַארויּב יד ןגעק ףמַאק
 ןסַאּפוצ ןוא ןרעסעבוצסיוא םיא ףַא טעּברא רעייז ןיא ךיוא יו ,עכולעמ-רעט
 עצנַאג יד .("סעמע,) ןסאמ עשרעיוּפ ןוא עשרעטעברא יד ןענידַאּב ןסעמע םוצ
 .עזארפ ןייא זיא קיטש



 סָאד ןוא !ןעלדָאנ !טשינרָאג ? ףורעד טסקַאװ סָאװ ? למייּב סָאד טסעז (2
 זיא ָאד (.רעפ) !םױבלּפע ןַא -- ןעװעג ערייּפ עסיוא ץייא ןַא לָאמַא זיא למייּב
 .סעזארפ 5

 -- ךעױמ רעד .ןייש ןופ גױא סָאד דימ זיאיס .גָאט רעּבלאה זיא'ס 6
 :יזא ןענעייל סע ןרימ זא .סעזארפ 3 זיא ָאד .(.ּפָאה) ןעלקניפ טימ טעזעגנָא
 טימ טעזעגנָא ךעיומ רעד ,ןייש ןופ גיוא סָאד דימ זיא'ס ,גָאט רעבלאה זיא'ס
 -- ןסייה טעװ סָאד זא ,ךיז טייטשרַאפ .עזארפ ןייא ןייז טע טעװ -- ,ןעלקניפ
 .טניימעג טָאה רָאטװַא רעד יװ ,יוזא טינ ןענעייל

 ,טרָאװ .2

 -ַאטס יד ןופ ענייא .ןלייט ףא רעטייוו (וװָאר סָאד) ךיז טלייט עזארפַא 4
 םעד ,טרָאוו טפור עמ סָאװ ,סָאד זיא עזארפ א ןופ גנורעדילג ןופ סעיד
 םנופ גנומיטשַאּב עטוג ןייק ָאטינ זיא'ס שטָאכ ,ןעמ טצונאּב טרָאװ ןימרעט
 .ףירגַאב ןקיזָאד

 ,סנטשרע :טײטַאּב רעדנוזַאּב ַא טָאה סָאװ ,ריײו לייט ַאזַא זיא טרָאװ זַא ,ןגָאז טינ ןעק עמ

 ופ ?טיײקרעדנוזַאב, ןייק ןלעטשטסעפ טינ ןעק עמ עכלעוו אּב ,(ןיא ;ףַא) רעטרעװ ןַארַאפ ןענייז

 ַא שיט טײטַאּב "לשיט, ןיא :ןסײטַאּב ערערעמ טרָאװ ןייא ןיא ןעזנייא ןעמ ןעק ,סנטייווצ ,טיײטַאּב

 ַאזַא זיא טרָאװ זַא ,ןגָאז טינ ןעק עמ .עמרָאנ רעד ןופ טייקרענעלק - .ל ןוא קיטשלבעמ עסיוועג

 -אכאנ רעטרעוו עכעלטע וצ ,עצארעדא ,ןדייר רימ ;רעדנוזַאב טדערעגסױרַא טרעוו סָאוװ ,דייר לייט

 טרָאװ זַא ,ןגָאז טינ ןעק עמ .(...עטסקיטכיווידנופ ענייזיא דָאירעּפסגנַאגרעּביא ןקיזָאדמעדניא) דנַאנ

 טינ רעדנוזַאב ןעמוק ןוא ,ףא רעטרעוװ יד :רעדנוזַאּב ןדײרסױרַא ןעק עמ סָאװ ,דייר לייט ַאזַא זיא

 ןעדנירג טינ ןעק עמ .ךיוא רעדנוזַאּב רָאפ עקפאד ןעמוק טעּברַאדרע טרָאװ ןופ ןלייט יד ןוא ,רָאּפ
 ןקימורַא ןופ טלײטעגּפָא טּבײרש עמ סָאװ -- טרָאװ) טפירש רעד ףא *טרָאװ, ןופ עיציניפעד יד

 ןרעוו טרעדנעעג ןעק יז ,ךַאז (עטדערעגּפָא) עלענָאיצנעװנָאק וצ ַא טפירש יד זיא ,סנטשרע :(טסקעט

 ךיז טניפעג) ?רעכעלריטַאנ, ליפ זיא ךַארּפש יד סייּב ,ךַאמּפָא ןַא ךרוד רעדָא טערקעד ַא ךרוד

 טינ ךַארּפש יד /ןעמאנסיוא ץיכַא) לאלכיּב ךיז טריזַאּב ,סנטייווצ ,(סושעב סנשטנעמ ןיא רעקינײװ

 .(טרעקרַאפ רָאנ) טפירש רעד ףַא

 רעקיסַאּפ רעמ ַא רַאפ ךיא טלַאה (*טרָאװ ןופ סעיציניפעד ײלרעלַא ןופ

 יד ןופ ןסײרּפָא ךיז טזָאל סָאװ ,דייר לייט א זיא טרָאװ :גנומיטשאב אזא
 -- ןסיירעצ ךיז טזָאל סע ּביוא) .ןסיירעצ טינ ךיז טזָאל ןוא ןלייט עקימורַא
 :ינייוו סע זיא-- ןסיײרּפָא טינ ךיז טזָאל סע בוא ,טרָאװ א יוװ רעמ סע זיא
 .גײרַא רעדָא ןלייט יד ןלעטשרעּביַא -- ןעמ טניימ ןסיירעצ .טרָאװ ַא יװ רעק
 .(רעטרעוו ערעדנא ייז ןְשיווצ ןלעטש

 .טרעהעגעדאוואריטָאהנבערעלאיבנּוװַארעקסירבנופ :ליּפשייב
 ,(...רעקסירּב םעד ןופ : ,ב .צ) "װָארעקסירּב , ןופ ןסײרּפָא ךיז טזָאל "ןופ,

 ,טרָאװ ַא זיא "ןופ, ,סע טסייה ,ןסיירעצ טינ ךיז טזָאל ןו--פ רעדָא ן--ופ
 סירּב ,(וװָאר ןסיורג רעקסירּב ןופ .ב .צ) ןסיײרּפָא ךיז טזָאל "רעקסירב;

 .טרָאװ ַא "רעקסירּב , זיא ,ןסיירעצ טינ ךיז טזָאל .וװ .א .א רע--קסירב ,רעק--
 רעד רעּבָא ,"ןעמוקעג רע זיא קסירּב ןופ , :עזארפ א ןעיוב ןעק עמ ,סעמע)
 ןופ, עזארפ רעד ןיא "רע, רעד יװ ,ךאז רעדנא ןא רָאג זיא ,ָאד סָאװ ,"רע,
 .("...וָאר רעקסירּב

 (...רעכלעוו ,וװָאר ןסיורג רעקסירב ןופ .ב .צ) ןסײרּפָא ךיז טזָאל "װָאר,
 .טרָאװ א סע זיא ,ןסיירעצ טינ ךיז טזָאל ,ןוא

 ,וװ .א .א

 ןיא טרָאװ ןגעוו לקיטרַא סיקסווָאקשעּפ ,ז (*

 /א. ןחי 116106086840/. 600ק8װא 078162) 206טװטזק82. 1925-

 תהזסקגדעקההה 90װאתסחסקעא 1925. ןיא רעדָא
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 טרָאװ



 יצ טרָאװ ןייא
 ? רערעמ

 19 עז

 ןוא עקיטייטַאּב

 עקיפליהַאּב

 רעטרעוו

 498 עז

 5 עז

 ןופ גנורערילג

 טרָאװ

 ןעק ריא ןוא טָאה ןשיוװצ :?"ריטָאה, אֹּב ןעמוקרָאפ ןעק טייקרעוװש ַא
 רעּבָא יז ןעק עמ .ןלעטשניירא טינ רעטרעװ ערעדנא ןייק ,סיוא טזיײװ ,ןעמ
 .רעטרעוו ייווצ -- *ריא טָאה, ןיא ,אולא ,טרעהעג טָאה ריא :ןלעטשרעביא

 טָאה רע) "רָאי א רעביא , ,טרָאװ ןייא זיא "רָאיַארעּביא,, : ןליּפשייב ךָאנ
 -- 'ןאמ רעגנוי, ;רעטרעװ יירד --(רָאי א רעביא דנאלסיוא ןיא טכארּבראפ
 רעטוג, ;טרָאװ ןייא -- "ןאמרעגנוי, ,(גנוי ןיא סָאװ ,ןאמ א) רעטרעוו ייווצ
 ןייא - "טניירפ-רעטוג; ,(טוג זיא סָאװ ,טניירפ א) רעטרעװ ייווצ -- "טניירפ
 .(גיילסיוא םענעמונעגנָא םנופ קיגנייהּפאמוא) טרָאװ

 -םעכַאנעמ ,טרָאוו ןייא -- טכַא קיצרעפ טרעדנוה יירד זיא טרָאו ןופ ירעטירק םעד טול

 טּבײיוש עמ יוװ ,שרעדנא ןּבײרש ןעמענ סע ףראד עמ זַא .טינ טסייה סָאד ,טרָאװ ןייא --- לדנעמ

 ןייא רַאפ ןטלאה יז לָאז סָאװ ,עיפַארגָאטרָא אּב ןָא טינ ךיז טגערפ קיטַאמַארג יו טקנוּפ :רעהַא זיּב

 רז לָאז סָאװ ,קיטַאמַארג ַאב ןָא קידנעטש טינ עיפַארגָאטרָא ךיז טגערפ יוזא ,טינ סָאװ ןוא טרָאװ

 ,טרָאוװ רעשיטאמארג :ןטנימרעס ןריפנייא טנעקעג טלָאװ עמ .רעדנוזַאּב סָאװ ןוא ןעמאזוצ ןּביירש

 .קירעּביא סע טנייש רימ רָאנ !טרָאװ רעשיפארגָאטרָא

 .ןדייר וצ ןעמוקסיוא ךָאנ זדנוא טעװ טרָאװ ןופ עיציניפעד רעד ןגעוו

 עטשרע יד .עקיפליהאב ןוא עקיטײטַאב ףַא רימ ןלייט רעטרעוו .5
 ףירגאּב רעדָא גנולעטשרָאפ א טימ ךיז ןרײצָאסַא) טייטאב *ןקידסעשָאמאמ, א ןּבָאה
 רָאנ ןענעכייצאּב עטייווצ יד ,(ףירגאב א ,גנולעטשרָאּפ א ןטערטראפ ייז רעדָא
 רעדיײר םעד ןשיװצ רעדָא קנאדעג ןופ ןטנעמעלע ייווצ ןשיװצ) גנויצאב ַא
 ןעמעלא ןוא קילּב ןקידרעייפ טימ גָאט ַא זיא ןעמוקעג :.ּפשייּב .(קנַאדעג ןטימ
 -נָא םעד ןשיװצ גנויצאב) זיא :ָאד ןענייז קיפליהאב .ןצייל יד טוָאלעגּפָא יז
 גָאט םעד ןשיװצ גנויצאּב) א ,(דייר ןופ טנעמָאמ םעד ןוא גָאט םנופ ןעמוק
 גנויצאּב) טימ ,(טנאקאבמוא רעדעהוצ םעד זיא גָאט רעד -- רערעהוצ םעד ןוא
 םעד ןוא ןעמוק םעד ןשיװצ גנויצאב) ןוא ,(קילב םעד ןוא גָאט םעד ןשיװצ
 ןרעװ ןציײל יד - רערעהוצ םעד ןוא ןצייל יד ןשיװצ גנויצאב) יד ,(ןזָאלּפָא
 .(רערעהוצ ןראפ סקידנאטשראפ ןיילא ךיז ןופ סעּפע סלא טלעטשעגרָאפ

 טרעטש סָאד--רעטרעוװ ןופ גנולייטנייא רעד אּב סעקייפס ךעייש ןטנייז'ס
 .עיצאקיפיסאלק יד לעיּפיצנירּפ טינ רעבָא

 יא "ןעמונעג בָאה ךיא, ןיא :ןעמינָאמָאה ןגעוו ןסעגרַאפ טינ ףראד עמ
 -ָאמָאה ייווצ ןענייז סָאד .קיטייטאכ --"טלעג בָאה ךיא, ןיא ,קיפליהאב "בָאה,
 (לָאצ א) טכא ןוא (גנוטכא) טכַא יװ טקנוּפ ,רעטרעוו עשימינ

 ,ןייג ,טציא ,םיא ,ןייא ,אזא ,ןטנוא :רעטרעװ עקיטייטאּב ןוּפ ןליּפשייּב
 .ןיוש ,םיוק ,רע ,ןשטנעמ ,שטנעמ ,ןעמ ,עמ ,זומ ,ףראד ,טסיײג

 ,(שיט ןפא) ןפא ,ןא ,זיא ,רעטנוא ,א :עטרעװ עקיפליהאּב ןופ ןליּפשייּב
 .בער ,טינ ,טימ ,עשז ,טעװ

 --טגָאז טלעװ יד) יד :ןעמינָאמָאה עקיפליהאב--עקיטייטאב ןופ ןליּפשיײיּב

 סע) ךיז ,(ןביוא .ז) בָאה ,(קיטייטאּב -- טלעו א ךיוא זיא טלעװ יד ,קיפליהאּב
 ,(קיטייטאב -- ןיילא ךיז וצ טדער רע ,קיפליהאב -- ךיז טפערט

 .עמעפרָאמ 3

 טפָא .גנורעדילגידייר ןיא עידאטס עטצעל יד טינ ךָאנ זיא טרָאװ 6
 סָאװ ,ןליײט ענעי ןופ טינ רימ ןדיײר ָאד ,ןלייט ןופ ךיוא טרָאװ ַא טײטשַאּב
 ןופ טנעמעלע ןא זיא טרָאװ) טרָאװ סלַא "רעּביירש, :גנַאלק ןוא ףארט ןסייה
 -ַאֹּב ,(טייז עשיטנאמעס א יא עשיטענָאפ ַא יא ךָאד טָאה ךַארּפש ןוא ,ךארּפש
 .טיירש סָאװ ,רעּב ןייק טינ זיא רעּביירש ַא םורָאװ ,רעב-|-יירש ןופ טינ טייטש
 -אב "לש, טינ ,ייט, טינ םורָאװ ,לש -{ יט ןופ טינ טײטשַאב טרָאװ סלַא לשיט
 -כַארּפש טייטשאב רעביירש .'לשיט, ףירגַאב םנופ ןטנעמעלע ןייק טינ ןטייט



 -2יןב/=

 02 7 עג ַא טײטַאב יביירש,) רע-| ביירש ןופ ,שיטנאמעס-שיטענָאפ .ה ,ד ,ךעל
 :טעּברַא ןַא ןופ רענעק רעדָא לאנָאיסעּפָארּפ ַא טייטאּב "רע, ,גנולדנַאה עסיוו
 טָאװ רעד -- רעמיווש ,טנרעל סָאװ רעד -- רערעל ,טגניז סָאװ רעד -- רעגניז
 80 עז --ל ,קיטשלּבעמ עסיוועג ַא -- שיט) ל- שיט ןופ טײטשַאּב לשיט ;(טמיווש
 .(סיירג רעלַאמרָאנ רעד ןופ טייקרענעלק

 ןייר א זיא ר-ע-ּב-ן-א-ר-ש ףא רעטייוו ןוא ,רעּב-ײירש ףא רעבײרש ןופ גנולַײט יד

 גנולייט רעד טימ וויטאלערָאק טינ רעּבירעד זיא ןּוא ,ןטנעמאמ עשיטנאמעס ןא ,גנולייט עשיטענאפ

 491 עז .רעטרעוו ףא עזאופ רעד ןופ

 -ָאפ--עמעפרָאמ םעד ןליײט רימ ,סע טסייה ,רע--ביירש ףא רעּביײרש ןלייט רימ ןעוו
 -יטנַאמעס-שיטענ עמוס יד סָאװ ,ןליט ףא .ה .ד ,ןטנעמעלע עשיטנאמעס-שיטענָאפ ףא טרָאװ
 8 יא -ײז ןופ עמוס יד ןוא טרָאװ םנופ ןעגנַאלק יד טעדליב ןעגנַאלק ערעייז ןופ
 לי" טכלעזַא סע ןענייז ייברעד ,טרָאװ ןופ טייטאב םעד טעדליב ןטײטַאב ערע
 .(ןטנעמעלע) ןלייט טינ רעטייוו ןיוש ךיז ןזָאל סָאװ ,ןלייט

 ,סעמעפרַאמ ןסייה טרָאװ ןופ ןטנעמעלע עשיטנאמעס-שיטענָאּפ
 סעמעפראמ יד ןופ עקפַאד טייטשאב רעביירש זא ,רימ ןסייוו ןענַאװנופ .7

 -עג םעד ףא ףורַא זדנוא טריפ סייוולייט ? ל--שיט ןופ לשיט ןוא רע--ביירש
 שיט טרָאװ א ןוא ("רע} ןָא) ּביירש טרָאװ א ןַאראפ סָאװ ,סָאד ןיוש קנאד
 -קאפ .קינײװ ךָאנזיא ביירש ןוא רעּביירש ןופ ךיילגרַאפ רעד רעּבַא .("ל, ןא)
 -רעל רימ ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,קיניזטסואווַאבמוא) זדנוא אּב רָאפ טמוק שיט
 -ךיילגרַאפ ייווצ סאד--ןוא ,רעטרעוו ייר רעצנאג ַא ןופ ךיילגראפ ַא (ןדייר ,סייוודניק ,ךיז ןענ
 א : ענייהעד ,ןעגנוטכיר ייווצ ןיא--וװָאר

 ...יירעּביירש טסביירש ןּבײרש רעביירש
 ..ירעייג טסייג ןייג רעיײיג
 ..ירעדיײנש טסדיײנש ןדיינש רעדיינש

 .ןשיט שינ לשיט :רעדַָא
 ..ןשטנעמ שטנעמ לשטנעמ
 ..ןריּפַאּפ ריּפַאּפ לריּפַאּפ

 עלעבַאט רעד ןיא ןעייטש סָאװ ,רעטרעוו עלַא זא ,סיורא ךיז טזייוו ָאד
 ןיא) טייטאב ןיא סקידסעװטוש סעּפע ןבָאה ,ערוש (רעלאטנָאזירָאה) ןייא ןיא
 ערוש רעטייווצ רעד ןיא ,ןביירש ןגעוװ ץלא ךיז טלדנאה ערוש רעטשרע רעד
 ןעגנאלק יד ןיא סקידסעװטוש סעּפע -- קיטייצנייא ןּוא ,(.וװ .א .א ןייג ןגעוו
 םודעמוא -- רעטייווצ רעד ןיא ,(* ביירש םודעמוא ערוש רעטשרע רעד ןיא)
 ,לכלייז (ןלאקיטרעוו) ןייא ןיא ןעייטש סָאװ ,רעטרעװ עלא ןּוא .(.וואא ,ייג
 םודעמוא -- לכלייז ןטשרע ןיא) טייטאב ןיא סקידסעװטוש סעפע ךיוא ןבָאה
 םודעמוא -- ןטייווצ ןיא ,טעברא רעסיוועג טימ ךיז טֿפענרַאפ סָאװ ,שטנעמ א
 וצ ,רענעי טוט'ס סָאװ ,טעּברא ןא -- ןטירד ןיא ,טעברַא ןא ןופ ןעמָאנ א
 יד ןיא סקידסעװטוש סעּפע ןוא ,(.ואא ,דייר יד טעדנעוװעג זיא'ס ןכלעוו
 ןוא רעלעירעטאמ (** | -- םודעמוא ןטייווצ ןיא ,רע -- םודעמוא -- לכלייז ןטשרע ןיא) ןעגנאלק
 רעלַאמרָאפ טימ ןּבײרש ןופ ףירגַאב םעד ןרייצאסא רימ זא ,וצרעד טריפ סָאד .(.וואא
 טײטַאב . ןעגנַאלק יד טימ -- לאנאיסעּפָארּפ ןופ ףירגאב םעד ןוא ביירש ןעגנאלק יד
 -וצ א ךעלטנגייא טָאה רעּבײרש טרָאװ סָאד זא ,רימ ןעניפעג םורא יװַא .רע

 219 עז -נאמעס יד--ףורעד טינ טכא ןייק ןגייל רימ רעּבא ,-ּפיירש , ךיז טרעה טסּביײרש ןיא (*

 .טייקכעלנע-טינ עשיטענָאפ יד יו ,רעקראטש סיורא ךיז טזייוו עיגאלאנַא עשיט

 991 עז .גנוקרעמנא עקידרעירפ יד .גרפ .מ ךיז טרעה ?ןּביירש , ןיא (**



 לצרָאוװ ,עמעט

 ,סקיפערּפ ,סקיפא

 סקיפוס

 עפוג גנוניירש ןופ טיײטַאּב רעד .טּבײרש סָאװ רעצעמע :טײטַאּב ןטצעזעגפיונ

 טסייה ...טסביירש ,ןּבײרש ,רעביירש ןופ טײטַאב רעקידסעװטוש רעד .ה .ד
 ,"טוט סָאװ רעצעמע, טייטאב רעד ןוא ,טרָאװ םנופ טייטאּב רעלעירעטאמ
 -אמראפ--..רעדיינש ,רעיײג ,רעביירש ןופ טייטאב רעקידסעוװטוש רעד .ה .ד

 ,טייטאּב רעל
 -עיגָאלאנא ןופ ףליה רעד טימ סעמעפרָאמ ףא טרָאװ א ןופ גנוגיילעצ יד ,8

 ןופ יװ רעמ טײטשַאב טרָאװ רעד ביוא) עגָארדַאהעב ןעמוקרָאּפ ןעק ןעייר

 :יוזא רעירפ רימ ןכיילגראפ סעקרעדיינש טרָאװ םעד ,ב .צ .(סעמעפרַאמ ייווצ
 עקרעדיינש -- סעקרעדיינש
 עקרעטסוש -- סעקרעטסוש
 ןרערעל -- סנרערעל
 ענישאמ - סענישאמ

 "עקרעדיינש, ;ס-| עקרעדיינש -= סעקרעדיײנש וא ,סוא ןעניפעג ןוא

 -ייוו .(טיײקילָאצרעמ) ןלאמרָאפ םעד--"ס,--ןוא ,טייטאּב ןלעירעטאמ םעד טיג

 : יזא ןכילגראפ טרעװ עפוג "עקרעדיינש, זא ,סיורא רעבָא ךיז טזייו רעט
 רעדיינש -- עקרעדיינש

 רעטסוש -- עקרעטסוש

 : טאדלָאס - עקטאדלָאס

 טיײטאב ןלעירעטאמ םעד .עק |-רעדיינש--עקרעדיינש ןעמוקאב רימ ןוא
 -בייוו) טייטאב ןלַאמרָאפ ןטייווצ א טיג "עק--, ןוא "רעדיינש, ָאד ןיוש טיג
 .רע-| דיינש--.רעדיינש רימ ןעמוקאב ףָאסעל .(טייקכעל

 --סעקרעדיינש .ּב .צ ,ןטנעמעלע יד זיּב טינ טרָאװ א ןגיילעצ רימ ןעוו
 ןעק טרָאװ ןײא .עמעט -- לייט ןלעירעטאמ םעד רימ ןפור ,ס-|-עקרעדיינש
 -ינש ןיא :רערעדנַא רעד ןיא ענייא ,סעמעט ערערעמ ךיז ןיא ןבָאה ָאזלַא
 -עטייו ןוא ,רעדיינש--רעטייוו ןוא ,עקרעדיײײנש עמעט א ָאד זיא סעקרעד
 .לצראוו טסייה עמעט (עראּבגיילעצ טינ) עטסנעלק יד .דיינש

 .ןסקיפא ןסייה ,טייטאּב ןלאמרָאפ םעד ןגָארט סָאװ ,ןלײטטרָאװ יד ,9
 --לצרָאװ ןכאנ ,סקיפערּפ טסײה ,לצרָאװ ןראפ טייטש סָאװ ,סקיפא ןא
 ,סקיפוס

 .ןכאמ וצ קיטײנ ראפ טינ ךיא ןיפעג "עיסקעלפ , ןוא ?סקיפוס , ןשיוװצ דיישרעטנוא ןייק

 .ףירגאּב ןשיטענאפ א סלא ןצונאּב וצ לאמא סיוא-טמוק ?גנודנע ,

 -עגרעטנוא) סעמעפרָאמ ףא טסקעט ַא ןופ גנוגיילעצ ןופ ליפשייב ,0
 ;(ןעלצרַאװ יד ןכירטש

 לֵימ ףא עט לָאמ עצ'| זלעפ ןופ ן זלעפ ןופ ןע מַאטש רימ
 .| טייצ ןופ ןייטש

 לײװ ? סעמעפרָאמ 4 טלאהטנַא "עטלָאמעצ, זַא ,רימ ןטלאה סָאװרַאפ

 ןאראפ

 רעטלָאמעצ ןטלָאמעצ עטלאמעצ (1

 רעטכאמעג ןטכאמעג עטכאמעג

 רעסיורג ןסיורג עסיורג

 .ע-| טלָאמעצ--עטלָאמעצ זיא ןייכעּב



 גנולאמעצ לָאמעצ ןלָאמעצ טלָאמעצ (2
 ךאמ ןכאמ טכאמעג
 ,גנוכיירגרעד ךיירגרעד ןכיירגרעד טכיירגרעד

 .ט-| לָאמעצ--טלָאמעצ זיא ןייכעּב

 לעמ לימ לָאמ לָאמעצ 3
 םענ םענעצ

 ףרַאװ ףרַאװ ףראוועצ

 .לָאמ-| עצ--לָאמעצ :ויא ןייכעב
 .ע-| ט- לָאמ | עצ--עטלָאמעצ ןיא ןפיוא אזַא ףא
 -- ןטייטאב עלעירעטאמ ןא .ה .ד ,(ףא ,ןֹופ) ןעלצראוו ןא יעטרעװ ,ןעטז רימ יװ ,ןארַאפ

 .רעטרעוװ עקיפליהאּב

 .טרָאװ ןופ עמראפ .0
 ,ןעמיס רעלאמראפ 1

 ןלעירעטאמ ַא ןּבָאה לָאמטּפָא ןעק טרָאו ַא זַא ,ןעועג ןבָאה רימ ,1

 םעד סלַא ףוא רימ ןעמענ טייטאב ןלעירעטאמ םעד .טײטַאב ןלאמרָאפ ןוא
 :יסנאונ רעדא גנורעדנע ןא סלַא ןלַאמרָאפ םעד ןוא ,טרָאװ ןופ טייטאב-טּפוה
 .טייטאּב ןלעירעטַאמ םנופ גנור

 רעקינייוו רעדא רעמ ןייז ןעק טײטַאּב ןייא .וויטאלער זיא לאמרָאפ--לעידעטאמ ףירגאּב רעד

 ןיא טקירדעגסיוא זיא סאוו ,טייטאּב רעד זיא ןייג טסגעלפ ןיא ענייהעד .רעטייווצ א יוװ לאמראפ

 --טס ןופ טייטאּב רעד ,לאמראפ--|-| געלפ ןופ טייטאּב רעד ,רעלעירעטאמ א--ייג ןעגנאלק יד

 --רעלאמראפ ךאנ ןוא "רעטעּברא ןא ןיּב ךיא , ןיִא לאמראפ זיא ןיּב ןופ טייטאב רעד .רעלאמראפ ךאנ
 ."| עמוקעג ןיּב ךיא , ןיא

 ,עטסקינעװניא -ָאב עלאמרָאפ ןקירדוצסיוא ןעלטימ ךָאנ ןַארַאפ ןענייז ,ןסקיפא ץוכַא

 -נפרַאפמוא שינ -רַאפ ןופ גנוכערּפשטנַא יד טסײה יװַא) גנוגייּב עטסקינעוועניא : ןטייט
 ןעלרעד ;רעטרעװ ענעדיײשרַאפ ןיא לצרָאװ ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא ןיא ןעגנאלק ענערייש
 520 עז ןוא (".וװאא גניײל--גנַאל ,ןסעזעג--ןציז ,רעדירּב--רעדורב ,ןעגנוזעג--ןעגניז
 יטנעצקַארעּביא ןיא ןופ טנעצקַא ןופ גָארטרעּביא רעד טסיײה ױזַא) גנוריטנעצקַארעּביא
 5  רעילָאטס :לצרָאװ ןייא טימ רעטרעוו ענעריײשרַאפ ןיא ןטייווצ ַא ףַא ףארט
 ןוא גנוגייב עטסקינעװניא .(םינָארַאנ--רַאנ ,םיסָאּבַאש--סעבַאש ,סעראילָאטס
 עלַאמרָאפ ןופ סרעגערט רעֹּבָא ,סעמעפרַאמ ןייק טינ ןענייז גנוריטנעצקַארעביא
 רלַאמָאפ עלאמרָאפ -- (ןסקיפַא ךיוא יװ) יז ןסייה רעבירעד ,יײז ןענייז ןטייטאּב

 עי ,םינָאמיס
 טרָאװ ַא, טּפָא ןעמ טגָאז ?ןעמיס ןלַאמרָאפ ַא טָאה טרָאװ ַא, טָאטשנַא ,12

 םנופ טײטַאב ןטיול ןעמָאנ ַא עמרָאפ רעד ןעמ טיג ייּברעד ."עמרָאפ ַא טָאה
 טלאהטנא .ה .ד) לָאצרעמ ןופ עמרָאפ ַא טָאה "שיט , .ב .צ ,ןעמיס ןלאמרָאפ
 .רעמ ַא ןטײטַאב לָאז "ןשיט, זַא ,וצרעד טניד רעכלעוו ,סקיטַא ןַא ךיז ןיא
 ,סקיּפַא ןַא טלאהטנא .ה .ד) ןָאזרעּפ רעטייווצ ןופ עמרָאפ ַא טָאה "טסייג , ,(לָאצ
 ךיז טלדנַאה'ס זַא ,רָאנ טינ "טסייג; טראוו רעד טייטַאּב םיא קנַאד ַא סָאװ
 -עװ וצ ,םעד ןופ טריפעגסיֹוא טרעװ גנאג רעד זַא ,ךיוא רָאנ ,גנאג ַא ןגעו
 ןופ עמרָאפ--סעמרָאפ יירד טָאה "סעקרעדיינש, ;(טעדנעוװעג זיא דייר יד ןעמ
 ,(עק--) "וויטנאטסבוס ןופ ןיִמ ןכעלּבײװ, ןופ עמרָאפ ,(ס--סקיפוס) לָאצרעמ
 -רעמ ןופ עמרָאפ ַא טָאה "רעדירב, ;(רע--) ןעמָאנ לַאנָאיסעּפָארּפ ןופ עמרָאפ ןא

 רעד זיא לצרָאװ זַא ,קיטאמַארג רעטלַא רעד ןופ גנוטפיוהַאב יד שלַאּפ זיא רעבירעד (* = -
 .טרָאװ ןופ לייט רעכעלרעדנערַאפמוא



 טָאה *םיסָאּבַאש, ,(ירעדורב .גרפ ,גנוגייב רעטסקינעװניא ךרוד ןפַאשעג) לָאצ
 -ניא ,(מי--) סקיפוס :םינַאמיס יירד ךרוד ןפַאשעג ,(לָאצרעמ ןופ) עמרָאפ ןייא
 .גנוריטנעצקַארעביא ,(סעּבכַאש .גרפ) גנוגייב עטסקינעוו

 .עמרָאּפ-לונ--ןעמיס ןלאמרָאפ ןוא עמרָאפ ןשיוװצ דיישרעטנוא ןַא 90 עז

 ?ּביטש ַא טייטש לטעטש םעד ַאְּב :עזַארפ יד ןטכַארטַאב רימ ןעוו ,2 -טרָאװ יילרעייווצ
 קיגנײהּפָא ןיא "טייטש ,, ןופ עמרָאפ יד :רימ ןקרעמַאב ,ךַאד םענירג ַא טימ  סעמרָאפ

 ןגָאז טזומעג ןעמ טלָאװ ,"ךעלביטש ןייז לָאז'ס ןעוו :"לביטש, טרָאװ םעד ןופ
 ןייז לָאזס ןעוו ,"ךַאד,ןֹופ קיגנײהּפָא זיא "םענירג , ןופ עמרָאפ יד ,"ןעייטש,
 "לביטש, ,"לטעטש , ןופ סעמרָאפ יד ."רענירג,ןגָאז טזומעג ןעמ טלָאװ ,"ריט;
 "טייטש, .עוַארפ רעד ןיא רעטרעװ ערעדנַא ןייק ןופ קיגנײהּפָא טינ ןענייז
 ןטייװצ ַא ןופ גנאהּפָא ןיא רָאנ ,עּבלעז סָאד ןוא סנייא ןטײטַאב ?ןעייטש , ןוא
 "םענירג, עבלעז סָאד ,"ןעייטש, לָאמַא ,"טייטש, לָאמַא ןעמוק ףרַאד טרָאװ
 ענעדיישרַאפ ייוװצ רָאג ןענייז "לטעטש , ןוא "טָאטש ,, רעּבָא ."רענירג , ןוא
 ןופ סעמרָאפ יד ןעמ טלייט רעבידעד ."לביטש , ןוא ?ביטש, ךיוא ױזַא ,ןכַאז
 -טרָאװ ןוא (םענירג ,טייטש) עקידרעדנעטרַאװ :ןטרָאס ייווצ ףַא רעטרעוו
 -עלריפסיוא -- סעמרָאפ עקידרעדנעטרָאװ ןגעוו ,(לּביטש ,לטעטש) עקידנדליב
 ,סרוקטנורג ןיא רעכ

 ,גנודליבטרָאװ .2

 ערעייהעגמוא ןַא ךַארּפש רעזדנוא ןיא ןליּפש סעמרָאפ עקידנדליבטרָאװ , גנודליּבטרָאװ
 -נריניבמָאק ,ןעלטימ עכעלכַארּפש קיניײװ טימ טייקכעלגעמ יד ןביג ייז .עילָאר
 ,םינָאמיס עלאמרָאפ .א .א ןסקיפַא ענעדיײשרַאפ טימ לצרָאװ ןקיבלעז םעד קיד
 .ּפַא ןּבעגעג ,ןּבעג :רעגײטש ַא ,ןפירגַאב ענעדיײשרַאפ ךַאס ַא ןקירדוצסיוא
 -כָאנ ,בָאגפוא ,ּבָאג ,ןבעגנָא ,ןּבעגרעּביא ,ןּבעגפוא ,ןבעגטימ ,ןּבעגראפ ,ןּבעג
 .וואא רענעבעגעגרעביא ,טייקנּבעגעגרעּביא ,ןבעג

 ןדייש לָאקמעדיױק .םינאפיוא ענעדיישרַאפ ףַא רָאפ-טמוק גנודליבטרָאװ ןוא .עכַאפנייא
 -עמ טימ ןוא (ןטעּברַא ,ןּבײרש ,שיט) לצרָאװ ןייא טימ טרָאװ ַא רעטנוא רימ עטצעזעגפיונוצ

 רעטרעוו עכאפנייא רעדָא ,(רעטעברַא-לַאטעמ ,שיטּבײרש) ןעלצרָאװ ערער  רעטרעװ
 לצרָאװ ַא ןופ רָאנ ןײטשַאב ןעק טרָאװ ךאפנייא ןַא ,ןצַאזפיונוצ ןוא

 ,ןשיט ,לשיט) ןסקיפַא טימ לצרָאװ ַא ןופ רעדָא (גנייל ,גנַאל ,טָארט א לי
 : .(עגנַא

 עקיטיידנייא ןייק סעמרָאפ ַאּב ךיוא ןיא ױזַא ,רעטרעװ עצנַאג ַאב יװ עוו
 -רַאפ רעדעי זַא ,ָאטינ .ה .ד ,ָאטינ טייטאּב ןוא גנאלק ןשיװצ גנוכערּפשטנא ןוא עשימינָאמָאה

 לָאז טײטַאב רעלאמרָאפ רעדעי ןוא טײטַאב ןייא רָאנ ןּבָאה לָאז ןעמיס רעלַאמ עשימינָאניס
 --דלעפ ,ןשיט--שיט :רימ ןבָאה טָא .ןעמיס ןייא ךרוד רָאנ ןרעװ טקירדעגסױא 7 **

 ןסקיפא ענעדײשרַאפ --.וואא ךעלכיּב--לכיב ,םידָאגב--דעגעב ,רעדלעפ
 רעגנײהנַא ןַא--טסינומָאק : רימ ןּבָאה רעדיו ןוא ."לָאצרעמ , טייטאּב ןייא רַאפ
 רילגטימ ַא-טסיקעצ ,ןישַאמ ַא ַאב רעטקיטפעשאּב א--טסינישַאמ ,םזינומָאק ןופ
 דַארג עטסכעה--רעטספיט ;ןטײטַאב ענעדיישרַאפ טימ סקיפא ןייא--אקעצ ןופ
 טָאה טרָאװ ןייא ןיא :רעמ ךָאנ .קיצנאווצ רעמונ--רעטסקיצנאווצ ,טייקפיט
 :ןעמינאמָאה סױרַא-עמוק ,ןטײטַאב ענעדיישרַאפ סקיפַא ןייא לָאמטפָא

 ?רעדירּב , טָאה ,סנייצלא ןעגנילק "רעדירּב , ןוא "רעדווּב, ּוו ,טקעלאיד םענעי ןיא (*

 "לוויטש ,*לּפע , ךַארּפש רעשירַארעטיל רעד ןיא יוװ טקנוּפ ,לָאצרעמ ןופ ןעמיס ןלַאמרָאפ ןייק טינ

 .(קיטַאמַארג ןייז טָאה טקעלאיד רעדעי) .א .א



 ,שיריי ןופ רעגנייהנָא ןַא ןזיירק עשיטילַאּפ עשידיי יד ןיא טײטַאב "טסישיריי,
 ;שידיי ןופ רענעק ַא רעדָא רערידוטש ַא--ןזיירק עכעלטפאשנסיווכארּפש ןיא
 וויטנאטסבוס:רענעלקרַאפ ַא ןופ לָאצרעמ ַא ןֹוא ברעוודא ןא זיא ךעלשטנעמי

 'ַא ןייז ןעק ןקרַאטש :סעמרָאפ עשיסקאטניס אב רימ ןּבָאה ןענינָאמָאה ליפ סרעדנוזַאּב

 וויטַאזוקַא-ויטאד ַא (אקסחעא) לָאצרעמ ןָאזועּפ עטיוד-עטשרע ןַא ,({(ססחוודט) וויטיניפניא:
 .(11118קאע) ןעמָאנ-ןגייא ןַא ןופ וויטַאזוקַא-וויטאד ַא ,((קסחאסאצ) וויטקעידַא ןַא  ןופ

 -יד ,ךיז טייּב ,ךיז טרעדנע רע : רעקידנעטשאב ןייק טינ זיא עמרָאפ ַא ןופ טײטַאּב רעד 5

 -גייא .ןענופעגסיוא טינ טאמיק טיּבעג םעד ןיא ךָאנ ןעגייז ןצעזעג ענײמעגלַא ןייק ,ךיז טריצנערעפ

 ."טיַאוװרעדמוא , ,לופ-זירּפאק רעייז לָאמטּפָא ןענייז ןעגנונייש רעד ענלעצ:
 עליפַא טרָא ןּבלעז םעד ןוא ןייא ףַא טינ טּביילּב עטכישעג-ךַארּפש רעד ןופ ךעשעמ ןיא

 לייט עלעירעטַאמ ענעריישרַאפ ןשיװצ ךיוא יו ,לייט ןלַאמרָאפ ןּוא ןלעירעטַאמ ןשיװצ ץענערג רעד:

 :ןעגנוניישרעד עכלעזַא ךיז ןעמוקַאב ןופרעד .ןלייט עלַאמרָאפ ענעדיײשרַאפ ןשיווצ רעדָא:

 ךיז ןסיג ןעלצרָאװ תעדייּב :טרָאװ ךַאפניא ןא סלַא ןעמונעגפוא טרעוו ץַשזפיונוצ ַא
 - .ראב,) סעווראב ,(ןאמ---םירָא) ןאמירָא ,(לגניר---רעיוא) לגניריוא :ּפשייּב .לצרָאװ ןייא ןיא ףיוניצ:

 ---ושטנאה) עקשלנעה ,(ךוט---טנאה) ךעטנַאה ,(ןייוו--דנארב) ןפנארּב ,(לייא--םיוּב) למיוב ,("סופ
 .רּבעה) .רעּפיקנָאי ,(בוט םוי ,רּבעה) ףעטנָאי ,(ךוט---שיט) ךעטשיט ,(גָאְט---ןוז) קיטנוז ,(ךוש---טנאה

 :סעידַאטס ענעדיײשרַאפ ןארַאפ ךיוא עפוג ָאד ןענייז ייּברעד (.טעֿב- דניק) טעּפמיק ,(רופּכ םוז
 ,סייוולייט--"למיוּב , ןיא יו רעטעליוּב קעפָאסילּב ץַאזפיונוצ רעד ךָאנ ךיז טליפ "ןַאמירָא, ןיא

 ,סייוולייט ,ץַאזפיונוצ רעשיפיט ַא ךָאנ ויא סָאװ ?טײלעמירָא , טימ ךיז טרייצָאסַא *ןַאמירָאא לײװ
 ."ןַאמיֹרָא, ןופ יו רעקרַאטש זיא *למיוּב , ןופ (גנוצריקרַאפ) גנוריצודער עכעלגנַאלק יד לייוו

 -וצ ךיז טסיג סקיּפַא רעד :סקידלצרָאװ ַא סלַא ןעמונעגפוא טרעװ טרָאװ סקידעמרָאפ ַא (2
 ,(ּביירש .גרפ) טפירש ,(ט--סקיפוס ,ּבעג==ףיג לצרָאװ רעקילָאמא) טפיג :ּפשייּב .לצרָאװ ןטימ ףיונ
 --שערדעמ ,רעכיוס---רעכסימ .גרפ,--מ סקיפערּפ .רּבעה ,ןעלכא .גרפ) לכיימ ,(ןסיוו .גרפ) סיוועג

 .(ןענעשרַאד

 ןעלצרָאװ יד- ןופ רענייא : טרָאװ סעקידעמרָאּפ ַא סלַא ןעמונעגפוא טרעוו ץַאזפיונוצ ַא (3

 ױזַא .סקיפַא ןַא רַאּפ ןזיולּב ןיוש ךיז טליפ ןוא טכַאװשעגּפָא טײטַאב ןלעירעטַאמ ןייז ןיא טרעוד

 .א .א פפיטש .,מוא ןסקיפערּפ יד ,טפַאש ,טייה ןסקיּפַא יד ןעמַאטש

 ,"רעדיינש, טרָאוװ ַא ןַארַאפ :ּפשייּב .סקיפַא ןייא ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג ןסקיּפַא ייווצ (4

 ייוװצ זיא יירעריינש ןיא ,רע טסייה ,יי--סקיפוס ןטימ ?יירעדיינש , ןַארַאפ ןוא ,רע סקיפוס ןטימ

 ןעק ?ײרעגניז , ןיא ,(יי--סקיפוס רעד רָאנ זיאס ּווװ ,ײרעזַאכ .גרפ) יי--רע--: ןסקיפוס

 ?יײרעצנַאט ,יײרעדליּפ ,יירעשטשיוװש, ןיא .(יירעגניז---רעגניז--גניז) ןסקיפוס ייווצ ןעזנייא ךיוא ןעמ

 יד ןופ עמוס סלַא טערליּבעג ךיז טָאה סָאװ ,יירע---סקיפוס םעיינ ןייא ןעזנייא ןעמ זומ .גדא

 ,ןענייז ןסקיפוס עטצעזעגפיונוצ עכלעזַא .(ָאטינ זיא רעשטשיווש טרָאװ ןייק לייוו) יי-|-רע---ןסקיפוס
 .א .א (עיצַאזילַאנָאיצַאנ)---יצאז --(ןריזישידיי)---ריז

 -וצ ןיא .סעטורגרעטרעװ ןופ גנאגרעּביא רעד רָאפ ךעלרעהפואמוא טאמיק טמוק ףָאסעל (5
 טירד א קידנלעטשניירא .,ןסיירעצ ןעק עמ) רעטרעװ ייווצ זיא "שניירפ רעטוג , .ןצַאזפיו

 .טרָאװ ןייא--רָאיארעּביא ,רעטרעוװ יירד--"רָאי א רעּביא , ; טרָאװ ןייא זיִא ?טניירפרעטוג, ,(טרָאוװ
 .גרפ .קעּפָאס ַא ןייז ןיוש ןעק ָאד ? םיארצימ-טעלָאג רעּבָא ,טרָאװ ןייא ,רָאלק ,זיא שעפענסעמגא
 .סעלאד-לדנעמ--ןצּפאק רעד לדנעמ ,ךעלײמַאה-דיװָאד---דיװָאד גיניק רעד

 ףרַאד עמ ,סעקייפס עכעלגעמ עלא יד ףַא ּפָא טינ ךיז ךיא לעטש סרוק ןקידרעטייװ ןיא
 סָאמ רעשּפיה ַא ןיא זיא רעטרעװ הַא דיר ןופ גנולייט יד זַא ,ןבָאה ןעניזניא רֹעּבָא
 .וויטקעיּבוס

 ,ןריישרעטנוא גניירטש קיד:עטש רערעל רעד וומ ךַארּפש רעד ןופ טײקשימַאניד אזא אּב
 .ד:אטשוצ ןקיטנייה ריא ןיא רעדָא טקנוּפדנאטש ןשירָאטסיה ןופ טכאלטאּב ךַארּפש יד טרעװ יצ
 .טרָאװ רעקידעמרָאּפ ןייק שינ טפיג ,ץַאזפיונוצ ןייק טינ למיוב זיא ךַארּפש רעקיטנייה רעד ןיא

 ענעסעגרַאפ, ןוא ?ןצאןפיונוצ ענעסעגרַאפ , ןגעוו ,עטכישעגכארּפש ןגעװ ףירגאּב א זא ,רָאלק
 .רעוניק ערעטלע יד רָאנ ןּבעג ןעמ ןעק ,"סעמרָאּפ

 יז

 רעד ןָא ןוא םוכס םעד ןָא טפָא ךיז טדנעוו רע .וויטקעיּבוס זיא שוכ-ךאיּפש רעד :ףעגא
 .טגָאמרַאפ רעמענפואכַארּפש רענעי רעדָא רעד סָאװ ,סעיצאיצָאסא עכעלכַארּפש יד ןופ טייקידעּבעל

 -ָאנ יד) ?ּביירש , ןוא "טפירש , ןרעטנעענרעד ןלעװ עקפאד רעליש א טעװ סאלק ןייא ןיא ּביוא

 ןענעק ייז לָאז רע ,ףראש וצ ןטערטסיורא םיא רַאפ טעװ טייטַאּב ןיא ןוא גנַאלק ןיא טייקטנע
 -ַאּב רערעדעי .טכערעג ערייּב יז ןענייז-- ,ןרעטנעעניעד טינ ייז טצװ רעשייווצ א ןוא (ןרירָאנגיא
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 ןופ גנורעדנע

 -עמ ןיא עמרָאפ
 טייצ ןופ ךעש

 109 עז

 ןגעוו עגַארפ

 ץענערגטרָאװ

 4 עז

 עשירָאטעמ
 ןזייװנָא



 רעטלַארוא

 לצרָאװ

 ןופ גנולטייק

 גנודליּבטרָאװ

 רעשידָאטעמ
 זיײװנָא

 -נעטשּבלעז-טינ

 עמעט עקיד

 ןוא עקידעבעל

 ממרָאפ עטיוט

 םינָאמיס

 שא וה =

 גטכערעג זיא וויטקעיּבָא) .טכערעג ךיז רַאּפ זיא רערעדעי ןוא ,גנומענפוא-ךַארּפש ןייז טּביירש
 .(טייקיטכיזרָאפ טימ ןעמ ףרַאד סעיצאיצָאטא עשיטאמַארג יד ןריסרָאפ רעֶּבָא ,רעטשרע רעד

 ןרימ רעטיירב סָאװ ןוא סעיצַאיסָאסא-ךַארּפש יד ןיא ןזָאלנײרַא ךיז ןרימ רעפיט סָאװ ,6

 טימ ךיז ,ענעסקָאװעגנָא יד ןופ לצרָאװ ןטלַארוא םעד ןלײשּפָא רימ ןלעוו רעמ ץלא ,ןטסעמרַאפ ךיז

 -נא ךיוא ךיילגרַאפ םוצ ןעיצוצ--.ךיא ןיימ "ןטסעֶמרַאפ ךיז רעטיירּב , .ןסקיֿפא ענעסָאגעגפיונוצ םיא
 ןופ קיטאמארג עקיכײלגרַאפ ןופ לּוװג ןיא ןיירא ןיוש רימ ןטערט ָאד רעּבָא ,ןכַארּפש ערעד

 עמ זא ,ןזייו וצ יידעק ,רָאנ טנָאמרעד סע בָאה'כ ,ןכַאוּפש (עשיטימעס ןוא) עשיעּפָאריײא-ָאדניא

 -רוא רענעי טינ (שיטקארפ) זיא לצרָאװ ."לצוָאװ, ןופ עיציניפעד ןיא גניירטש ןייז טינ ףרַאד

 :עקירָאיגנאל עזעלופורקס ךווד טשרע טקעדעגפוא טרעוװ סָאװ ,לצרָאװ רעשיעּפָאריײא-ָאדניא רעטלא
 -טרָאװ ןופ טייטאּב ןלעירעטאמ םעד טגָארט סָאװ ,ליײט-טרָאװ רעד טעשָאּפ זיא'ס רָאנ ,ןעגנוכוזסיוא

 לַאפ אזא ןיא .םינָאמיס עלאמרָאפ ערערעמ ןייז ,טסואווַאּב יו ,ןענעק טרָאװ ןייא ןיא .7

 -רעריינש , :טרָאװ אזא ןופ גנורליּבסיוא רעד ןיא סעידאטס ענעריישראפ ןדיישרעטנוא ןעמ ןעק
 ּרצ ןעמָאנ רעכעלּבייו א סלַא--"עקרעדיינש, ,"עקרעריינש , וצ לָאצרעמ סלא ןפַאשעג טרעװ "סעק

 ענייז עלא ןיא ןעק טרָאװ א .(ן)דיינש וצ ןעמָאנ לַאנָאיסעּפָארּפ א סלַא - "רעריינש , ,"רעדיינש ,
 ךיא סאלק ןייא ןופ ןייגרעּבירא ןעק רעדָא .סאלקרעטרעוו ןשיטאמארג ןייא ןיא ןּביילּב סעידאטס

 -בוס א רעד ?טייקשידלעה , ,ברעוודא ןא "שידלעה , ,וויטנאטסּבוס א זיא "דלעה , : ןטייווצ

 רעדיװ--"ךעלטייהנייא ,וויטנאטסבוס א--"טייהנייא , ,וויטקעידא ןא זיא (רע)נייא , ,וויטנאטס

 ךוא "טייהנייא , ןשיווצ) וויטנאטסּבוס א קירוצ---?טייקכעלטייהנייא , ,(ּברעוודא) וויטקעידא ןא
 ךיא וו ,רעראּבקרעמאּב םיוק א לָאמטּפָא ריישרעטנוא רעד עקאט ןיוש זיא ?טייקכעלטייהנייא ,

 א 'ןרעסערגרַאפ, ,ברעוודא ןא זיא "רעסערג, .("טייקידסענָאשקא , ןוא *סענָאשקא , ןש וועצ
 ךַא--"קירעשורעי, ,וויטנאטסּבוס א זיא "עשורעי , .ּברעוודא ןא רעדיוו---"טרעסערגרַאפ , ,ּברעוו

 ."עשורעיא יװ שרעדנא סעּפע ןיוש טייטאּב סָאװ ,וויטנאטסּבוס א--"טייקידעשורעי , ,ּברעוװדא

 (רעשיסור .ּב .צ) רערעדנא ןַא ןוא רעשידיי רעד ןשיװצ ןלעלארַאּפ ןריפכווד ךיז ןזָאל טּפָא

 .ו180 וססיימ0--44סתסהסדמסטמו/} --11840תססדמסווססיט + גנודליב-טרָאװ
 -ךיוא ייּברעד זיא טנַאסערעטניא .סערעטניא ןשידָאטעמ א רָאפ ןלעטש ןעגנוּביא עכלעזא

 םניא :גנודליּבטרָאװ ןיא סעידַאטס ענעדיישרַאפ וצ ןסקיפא ןופ טייקירעהעג יד ןּדיישוצרעטנוא

 --רַאפ סקיפערפ רעד ,שינע--זיולּב סקיפא ועשיוויטנַאטסבוס רעד זיא ?שינשעזרַאפ , וויטנאטסּבוס

 דיא וויטנאטסּבוס רעד ןכלעוו ןופ ,סּברעוװ םעד רָאנ ,סוויטנַאטסּבוס םעד טינ ,ןגָאז וצ ױזַא ,זיא

 טרעהעג "--נָא; רעד ,("לאפ, .גרפ) קיזָאלעמרָאּפ ,וויטנאטסּבוס סלא ,זיא "לאפנָא .טעדליּבעג

 =וס רעדמעופ א---רע -- ,סקיפערּפ-ברעװ א--ראפ זיא "(ן)רעסערגרַאפ , ןיא ."ןלַאפנָא , ברעוו םוצ
 ."רעסערג , וויטאראּפמָאק םנופ סקיפוס א ,סקיפ

 ש יא --מוא .ה .ד ,ךעלקילג | מוא סע זיא ,ליו עמ זא ? ?ךעלקילגמוא , טעדליּבעג זיא יװ
 -רא ןַא ָאד זיא ךעל-- זױלּב .ה.ד ,ךעל-| קילגמוא סע זיא ,ליוו עמ זא ,סקיפערּפ-ברעוודא ןַא ָאד

 ךופ טײטַאּב ןטימ) --מוא סָאװ ,זיא עסיימ יד .סקיפערּפ-וויטנאטסּבוס א --מוא ןוא סקיפוס-ּברעוו
 ףעמ געמ .(ןיירמוא) ןּברעוודא ַאּב יא ,(קילגמוא) ןוויטנאטסבוס אֹּב יא טצונַאב טרעו (ץַאזנגעק
 .ליוו עמ יוִו ,*ךעלקילגמוא , ןריזילאנא ןייכעּב

 ךרעוו וצ ןעמונעגנָא "טרעדָאּפ , טסי-- גנודנע יד ? "טסיעטא , טעדליּבעג ןיא יוזא יו ,8

 -ָאטינזיא עטא טרָאװ ןייק שטָאכ ,(טסינישאמ ,טסילאמרָאפ ,טסילאירעטַאמ ןיא יװ) סקיפוס א רַאפ

 -גָא ךיוא טרעדָאפ עכלעוו .,םזי-- גנודנע ןַא רימ ןּבָאה ָאד ןוא ?ןארַאפ ךָאד זיא םזיעטא רעּבָא

 "צ ,עגארפ יד .(םזישידי ,םזיסקראמ ,םזילאירעטאמ ןיא יװ) סקיפוס א רַאפ ןרעװ וצ ןעמונעג
 :עגארפ עשיטסאלָאכס א ןעװעג טלָאװ ,טרעקרַאפ רעדָא ?םזיעטא , ןופ ?טסיעטא , ךיז טמענ

 ףרימ סָאװ ,ןופרעד גנופאשכַארּפש ןוא גנומענפואכַארּפש רעזדנוא ןיא ןרעדנע טינרָאג ךיז טעװ'ס
 - םזיעטא רָאּפרעטרעװ א ןארַאפ :טקַאפ א טעשאּפ רימ ןריטַאטסנָאק .שרעדנא רעֹדָא ױזַא ןזייל יז

 -טוש א ןּבָאה סָאװ ,(יידיא רעד ןופ רעגנײהנָא--יידיא) ןטיײטאב עכלעזא ןוא עכלעזא טימ ,טסיעטא

 םוי-- רָאּפ-ןסקיפוס א ןוא ,רָאפ טינ טײהועטרילָאזא טמוק רעכלעוו ,--עטא לצרָאװ ןקידסעוו
 :.ּפשייּב .--עטא ?עמעט רעקידנעטשּבלעז-טינ, א ןגעװ ןדייר ןעמ ןעק לַאפ אזא ןיא .טסי--

 -ָאק--םזינומָאק ,טסיָאגע- .םויָאגע ,טסינָאמ--םזינָאמ ,טסימיטּפָא---םזימיטּפָא ,טסיורטלא---םזיורטלא

 -(עמעט עקידנעטשּבלעז-טינ--טאמארג) שיטאמארג---קיטאמַארג ;טסַאיזוטנע---םזַאיזוטנע ,טסינומ
 --טנעגילעטניא ; שיזיפ --קיזיפ ,שיטילָאּפ - -קיטילָאּפ ,שיטַאמעטַאמ--קיטאמעטאמ ,שיגָאל--קיגָאל

 - טנעדנָאּפסערָאק ,ץנארעלָאט -טנארעלָאט ,(עמעט עקידנעטשּבלעז-טינ---גילעטניא) ץנעגילעטניא
 ,(רֶנָאּפסערָאק ָאטינ רעבָא ,ןרידנָאּפסערָאק ןַארַאּפ) ץנעדנָאּפסערָאק

 ףַא םינָאמיס עלאמרָאפ ןופ גנולײטנײא יד זיא קיטכיו טסכעה ,9
 ךכיילגרַאפ רימ ןעוו .(עוויטקודָארּפ טינ) עטיוט ןוא (עוװיטקודָארּפ) עקידעּבעל עלַא

 ,גנוקידייטרַאפ ,גנוכאוושּפָא) גנו-- ןוא (םַאזגנאל ,םאזנייא) סַאז-- ןסקיפוס יד



 -ישראפ וצ ןבעגוצ יירפ רימ ןענעק ןטצעל םעד זַא ,רימ ןעעז ,(גנונעכער
 וצ רעװש ןזיא ןטשרע םעד סיײּב ,רעטרעװ עיינ ןדליב ןוא סעמעט ענעד
 =רַאפ ,ןבָאה גנופאשכארּפש רעד רַאפ .רעטרעװ עיינ ןפַאש וצ ףא ןצונאּב

 קעווצ רעד .טרעוו ןטסערג םעד םינָאמיס עלאמרָאפ עקידעבעל יד ,ךיז טייטש
 םעד ךיז ןענעגײנָא רָאנ טינ ןיא (.ב .צ לוש ןיא) גנונרעלכארּפש דעד ןופ

 ןוא ,ךַאוּפש רעד ןיא גָאט ןקיטנייה אב ןארַאפ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו םוכס
 ,זירקדנעװנָא ןטצענערגַאב א ןבָאה סָאװ ,סעמרָאפ ענעי ןעמענאּב רָאנ טינ

 ןפַאש וצ טײקכעלגעמ יד ןעמוקאּב וצ ,רעקירעד רעשפע ןוא ,ךיוא רָאנ
 .ךַארּפש יד ןעיינאּב ןוא ןרעכייראב וצ ,רעטייוו

 ןוא עקימורא יד ןופ סייוודניק רעּביא רימ ןעמענ רעטרעוװ ווָאר סָאד
 רימ רעדָא ,סעמעפרָאמ ערעדנוזאב ןופ ייז קידנריזעטניס טינ ,יוזא יז ןצונַאּב

 סלַא טציא ןיוש יז ןצונַאּב ןוא ,טריזעטניס ,סיוװדניק ,לָאמא ןיוש ייז ןּבָאה
 אב סרעדנוזאב ןוא) ןלַאפ רָאפ רעבָא ןעמוק'ס .ןטייהצנאג עטרעזאכעגנייא

 -דער--ליטס רעיײז וצ טײקמאזגרָאז רעסיוועג א טימ ךיז ןעיצאב סָאװ ,ענעי

 ןדיר ןופ טנעמָאמ ןיא טרָאװ א ןריזעטניס רימ ןעוו ,(סרעּביירש ,סרענ
 4 .סעמעפרָאמ ענלצנייא ןופ ,(ןביירש)

 א ,רעגײטשַא ,ןדליּב רימ ןעוװ .טײהועטרילָאזיא ןטלעז ךַארּפש רעד ןיא ןּבעל ןסקיפא

 .ןגײל ןוא .--עווע - סקיפוס םעד ,(ע)שטאד לצרָאװ םעד טינ רימ ןעמענ ,"ןעוועשטאד, טרָאװ
 (.גידיא עוועצעל :ץעל רעדָא) עװעטנוּב :טנוּב :ץרָאּפָאוּפ ןימ א ןזיײל רימ רָאנ ,ףיונוצ

 ןעירש) ןעקאש טרָאװ א ןדליּב רימ ןעװ .עוועשטַאד==ַ} ךיז טמוקַאּב ןופרעד ,(יִצ :עשטאד
 רעדָא) ןעקעמ :עמ :ןץרָאּפָארּפ א ןזייל רימ רָאנ ,עק-| אש "רעּביכ, ןייק טינ רימ ןּכאמ ,(אש
 גנודליּב ךיז טפור סָאד .ןעקאש--צ זיא ןופרעד ,{ :אש == (.גיד.א ןעקוואה : וואה ,ןעקומ : ומ
 ךרוד רעטרעוו ןופ גנודליב ןגעוו ךיא דייר ןגעוו טײקכַאפנייא ןופ רעּבָא ,עיגָאלאנא טיול

 .ךיז רַאפ ןיילא טריטסיזקע ןטלָאװ ןסקיפא יד יװ טקנוּפ ,ןסקיפא

 ;םִזיי - זיא ,ךיז רַאפ ןיילא עקאט ןריטסיזקע סָאװ ,ןסקיפא ענעטלעז ןופ ליּפשייּב א
 ערעדנא ןוא םזימָאנָאטװא ,םזינָאיצ :(סנַאונ-סאפש א םימ ,סעמע) ,רעגייטש א ,ןגָאז ךיז טזָאל'ס
 .ןעמזיא

 -עפרָאמ) ןטנעמעלע ענענאראפ יד ןופ רעטרעװ עיינ ןדליב סאב 0
 עק ייז ףראד עמ ןוא) ןטײקירעװש ףא ןָא לָאמטפָא ךיז ןעמ טסיוטש ,(סעמ
 ןיא סקיפא רעדעי טינ זיא ,טגָאזעג ןיוש יו ,סנטשרע :;(ןייז רעוויוג ןענ

 סָאװ ,טרָאװ אזא ןפַאש טינ ךיז טזָאל ,רעטייו .וויטקודָארּפ טייצ רעקיטנייה
 .ב .צ טגָאז עמ .םענענאראפ ןיוש ,ןרעדנא ןא טימ שימינָאמָאה ןעוועג טלָאװ

 .רעויטקודָארּפ א לאלכיב זיא רע-- סקיפוס רעד .רעגניז ,רעדיינש ,רעביירש
 רָאנ סע ןעק עמ רעדָא) רעביל א--תוסחנסחע ןשטיײטרַאפ טינ רעבָא ןעק עמ
 .קעידא) טייטאב רעדנא ןא טָאה "רעּביל , לייװ ,(טסקעטנָאק ןסיוועג א ןיא

 ךָאנ רעדָא ,(רענלימ ,רענדער טיול) רענביל א ןגָאז רעשפע רימ ןלעװ .(וויט
 "עשימייה , א ןקינייראפ טינ לָאמטּפָא ךיז טזָאל ,סנטירד .שרעדנא זיא טינ יו

 :סקיפא (ןלאנָאיצאנרעטניא ,ךעלכעזטּפױה) ןדמערפ א טימ עמעט (עשידיי)
 ןענייז ךָאד .(רעליש) טנאלוש ןגָאז טינ ךיז טזָאל'ס רעּבָא ,טנאסרוק ןגָאז רימ
 ןטפעהאב סָאװ ,(עיצאזי-- ,טטי-- ,םזי--) ןסקיפוס עלאנָאיצאנרעטניא ןאראפ

 ,טסידנוב ,םזישידיי :סעמעט יילרעלא טימ גנירג עקפאד ךיז
 -לושאּב. .טעגא "ןלידלוש , :ןסקיפא ןפראווּפָא---לטימ-גנודליּבטוָאװ א ךָאנ ןאראפ 1

 ,"גנוגיילסיוא , .טשנא ?גיילסיוא , ,"ןקיד

 טרַאּפש ראפ ץאזפיונוצ רעדעי טאמיק ,ןצַאזפיונוצ ןגעוו טשרע 2
 -רעטעברא-רעדעל :טרָאװ ןקיטייטאב א עליפא יצ טרָאװפליה א סעּפע ךיז טימ

 ןיא יו) ,טרָאוװ ןטכוזעג םוצ *עשטאד, יוװ ,"עוועטנוּב , וצ ךיז טלאהראפ "טנוּב , 0
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 -טרָאװ ערעדנא

 ןעלטימ-גנודליּב

  טימ עלייק--סופיירד ,ןעיינ םוצ ןישאמ-- ןישאמיינ ,רעדעל אב רעטעברא

 ,למיה רעד יוו יולב--יולּבלמיה ,עמאמ ןוא עטאט--עמאמ-עטאט ,סיפ יירד
 -פיונוצ) .וואא ןשטניוו ןַצ טרעוו--טרעווסנשטניוו ,טגניז סָאװ לגיופ---לגיופגניז

 רָאֵי טרעדנוה--טרעדנוהרָאי ,ןירג-לקנוט-=ןירגלקנוט ;גנורָאּפשראפ ןָא ןצאז
 יד ןופ ןעעז וצ זיא'ס יוװ ,טמיטשאּב גניירטש טינ זיא גנורָאּפשראפ יד רעבָא .(.גדא

 -כיו יד ןופ ענייא זיא ןצאזפיונוצ ןלעטשפיונוצ ןוא ןשטייטסיוא .ןליּפשײב
 יניק טסייה סָאװ .ב .צ--ןשטייטסיוא .לוש ןיא ןטעּברא עשיטאמארג עטסקיט

 םוצ ןזייא ןַא , טסייה יו .ּב .צ--ןלעטשפיונוצ .רעדניק ראפ םייה א--? םייהרעד
 ףויײביה --ן?ןבייר

 רעדָא) רענייא ןוא לייטטפיוה א לייט ןייא טּפָא זיא ץַאופיונוצ א ןיא
 ּפָאק א טינ) אוא שטנעמ א זיא "שטנעמּפָאק, ,לייטמיטשאב א (רעמ

 -כָאט א) "סאב, א יא *עקלאמסאפ, ;ליײטטּפױה רעד "שטנעמ, זיא--(אוא
 ,לײטטּפױה רעד "סאב, ויא--עקלאמ ןייק טינ ,(רעט

 -רעדיל רָאנ .רעדיל-סעּביל ןייק טשינ ןעּנייז סָאד , : רעדיל סמענייא ןגעוװ טגָאז ריראנ

 -יל ןיא ןקירדסיא ןענָאק ײז לָאזמ זַא .םעד ּבילוצ לעיצעפס טריפעג ןרעװ סָאװ סעּביל ,סעּביל

 .לייטמיטשאּב ןוא לײטטפיוה ןופ ליּפש א רימ ןבָאה ָאד .*רעד

 .ןלייטדנאטשאב יד ןופ רערייס רעד קיטכיוו ץאזפיונוצ א ןיא זיא ,ןעעז רימ יו
 -וצ טיײצ עטצעל יד ןעמוקַאּב ןּבָאה טייקיטכיוו רעדנװַאב א ,2

 ,(עשיכירג ןוא עשינייטאל וָאר סָאד) סעמעט עלאנָאיצאנרעטניא ןופ ןצַאזפיונ
 ןפַא ייז ןעייטש סייוולייט .א .א קינכעט ,טפַאשנסיװ ןיא טצונַאּב ןרעװ סָאװ
 גנוביא עטנאסערעטניא ןא .ןסקיפא טימ רעטרעװ ןוא ןצַאזפיונוצ ןופ ץענערג
 -אּב יד ןופ ןטײטַאב יד ןכוווצסיוא--(סעפוטש ערעכעה יד רַאפ) זיא לוש ןיא

 -עט טימ קידנכײלגרַאפ .ןָאפעלעט .ב.צ ,ןצַאזפיונוצ עכלעזא ןופ ןלייטדנאטש
 טימ קידנכיילגרַאפ ;טייוװ--עלעט רימ ןעניפעג .א .א ּפָאקסעלעט ,ףַארגעל
 ,גנַאלק--נָאפ רימ ןעניפעג .א .א קיטענָאפ ,ןָאּפָאמַארג

 יזא .ס עמרָאפ עשיטילאנא ןופ גנודליּב יד טייטש גנורליּבטרָאװ וצ טנעָאנ 4
 -ַאֹּב ןייא ןעמַאזצ ןכיג סָאװ ןוא ,סקיטיײטַאּב א סנייא זיא יז ן'פ סָאװ ,רעטרעוװ עּפורג א טסייה

 : חקשוס---ןעמיקעג ןיּב .גרפ .טרָאװ ןקיטייטאּב םעד ןופ עמרָאפ א סלַא טכאוטאב ןועוו ןוא טייט

 .ה .ד ,שיטע טניס שיסור ןיא ,שיטיל אנא טעדליכעג טײהנעגנַאגרַאפ יד טרעוװ שיריי ןיא

 זיא עמרָאפ עשידיי יד :לרָאגאה .רעסיורג רעד .גרפ .טיָאוװפליה א ךרוד טינ ,סקיפא ןא ךרוד
 זיא שידי ןטלַא ןיא .שיטעטניס--ענעמוקאּב שיערבעה ןופ יד ,שיטילַאנא (לקיטרא םוצ עײגיונעּב)
 ךאסא ךיוא יו ,שידיי .עמרָאפ-טיהנעגנאגרַאפ עשיטעטניס א ,ה .ד ,(ןעוועג זיא--) רַאװ ןעוועג
 רעקיבלעז רעד ןיא ,עשיטילאנא וצ סעמרָאפ עשיטעטניס ןופ געוו םעד ךרוד טכַאמ ,ןכַארּפש ערעדנַא

 -טפָא ןעמ ןעק ,ןכַארּפש ענעריישרַאפ קידנכיילגרַאפ .ןצנעדנעט שטצעזעגנגעק ךיז ןקרעמ רעּכָא טייצ
 זיא .ב ,צ שידיי .ערעדנא יד יֹו רעשיטעטניס רעדָא רעשיטילאנַא זיא ענייא זא ,ןלעטשטסעפ לָאמ
 סעמרָאֿפטרָאװ טָאה ןוא ,רעטּפָא רעטרעװ עקיפליהאּב טרערָאפ שיריי .ה .ד ,שיסור יװ רעשיטילאנא

 סעזַארפ עקילעפוצ עכעלטע טמענ עמ ןעוו ,ןקרעמַאּב גנירג ךיז טזָאל סָאד .שיסור יװ ,רעקינײװ

 רעקיניײװ-רעמ שידי ףא ןלעטשפוא .טרעקרַאפ רעדָא שידיי ףא טשטײטרַאפ עמ ןוא שיסור ףא

 רעמיל ןשיטאמארג ןשידִיי ןיא ןעמ ןעק רעּבירעד .רעוװש זיא רעטרעוו עקיפליהאב ןָא סעזארפ עגנַאל
 -ערגאּב וצ ךיז ,(יקסוָאקשעּפ) סרעקידָאטעמ עשיסור יד ןופ לַאפנייא םעד ןצונסיוא טינ טאמיק

 (* ,"?רעטרעװ, ןפור יז רָאנ ןוא רעטרעװ עקיטיײטַאב טימ רָאנ טייצ עטשרע יד ןצענ

 ןשיטַאמארג ןייא ןופ ?גנוגָארטרעּביא , ךיוא ןענעכערוצ ןעמ ןעק גנודליּבטרָאװ וצ 5
 -גיא ןא זיא "טנייה , .(עיצאיצָאסא ץוכא) ןעלטימ עכעלרעסיוא ענייק ןָא ןרעדנא םעד ןיא סאלק

 ךיא , ,וויטנאטסּבוס א--"רערעל, ,(גנוריוויטנאטסּביס) וויטנאטסּבוס א--"טנייה רעד, ,טנאיראוו
 עצנאג א זיא "רעוו טסייוו ךור רעד , .ּברעװ א--(טרערעל רע ,טסרערעל וד טימ .צָאסא) ?רערעל

 זיּב טקירדעגֿפױנוצ זיא עזארפ א) ויטנאטסּניס א זיא ?לעוװ-טסייוו-ךור-רעד , א ,עזַארפ
 .(טרָאװ ןייא

 .ףיז טָאה םירּבַאכעמ יד .קיטאמארג ןופ רעכיּבנרעל סווארּבאי ןוא סקאוויפס עז (*
 .ףארגארַאּפ ןטשרע ןיא ןיוש עליפא רעטרעװ עקיפליהַאּב ןָא ךיז ןײגַאב וצ ןּבעגעגנייא טינ



 יענע יט יי

 = ר =

 .רעטרעוו לפימ-גנודליבטרָאװ א סלא ןרעװ טנָאמרעד ףרַאד ףָאסעל 6
 ||} עז ,גנוצ ריקרַאפ

 ךופ סעצָאוּפ רעד סעמרָאּפ-גנודליבטוָאװ יד זא ,קידנאכשואפ זיא ,טגָאזעג זיא'ס סָאװ ,ץלא םעד ךָאנ ,7

 גנופאש-ךַארּפש ךיז ןבָאה (סעזַארפ ןופ סעכרָאפ וצ ןוא סעמוָאּפ-גנורעדנעטוָאװ וצ ךיוא ךעייש זיא עּבלעזסָאד)

 רָאפ טמוק -אש א ןעוועג זיא עכלעוו ,עכָאּפע רעסיוועג א סעּפע ןיא ,"םינמזה ןמ ןמזּב; טערליּבעגסיױא טינ

 רעדיסעק  ןופ ןּבקל ןיא טגעמָאמ רעדעי ;רעדײסעק ךיז טפַאש ךַארּפש יד .ךַארּפש רעד רַאפ עכַאּפע-גנופ

 .עטלא ּפָא-ןּברַאטע ,סעמרָאפ עיינ ךיז ןפַאש קידנעטש ;טנעמָצמ-גנאגרעּביא ןא זיא ךַארּפש רעד

 ערעודנוא ןיא רָאפ-ןעמוק סָאו ,ןסעצָארּפ-גנופַאש עכעלכַארּפש יר-טָא ןקרעמאב וצ ךיז ןענייוועגוצ

 קיטכיוו זיא סָאד---לייטנייא רעזנוא ַאּב (סיוועג ,רעכיג) רעשפע ,ןגיוא יד ןיא זדנוא רַאפ ,געט

 סָאד זיא סרעדנוזַאּב .לטימ-ריזינאגרָא ןקיזָאד םוצ קיניזטסּוװַאּב ךיז טיצַאּב'ס רעוו ,ןדעי רַאפ

 .רעּבײרש א רַאפ ,רערעל א רַאפ קיטכיוו

 קינכעטָאװגניל

 60 עז

 .רעטרעוו ןופ עיצאקיפיסַאלק עשיטאמארג .ס

 הרע טו 1

 |פ עע ,טרָאװ א ןופ סעמרָאפ ןאראפ ןעניזס זא ,ןעועג ןּבָאה רימ 8
 -אב רימָאל .עזארפ ןיא טרָאװ ןטײװצ א ןופ קיגנײהּפָא ןענייז סָאװ
 :עזַארפ יד ןטכַארט

 פעמרָאפנָאזרעפ ךיא ןװאד ןענװַאד ,טינ ךיא ןרעל ןענרעל ,טינ ךיא יג רעדייכ ןיא
 ,(.לא .לָאש) גנידצלא ןופ רעטָאּפ ,טינ ךיא גניז ןעגניז ,טינ

 :ןעמוקסיורא טעװ ,רע ףא ךיא טרָאװ סָאד ָאד ןטייּברַאפ רַימ ןעוו
 רע טנװאד ןענװַאד ,טינ רע טנרעל ןענרעל ,טינ רע טייג רעדייכ ןיא

 ,גנידצלא ןופ רעטָאפ ,טינ רע טגניז ןעגניז ,טינ
 ,טשנא ,"טנרעל,--"ןרעל, .טשנא ,"טייג טמוק *ייג, .טשנא .ה .ד

 ףא ךיא ןטייברַאפ לָאז עמ ןעוו ."טגניז ,--"ןעגניז , .טשנא ,"טנוואד,--*ןוואד,
 : ןעמוקסיורא טעװ ,רימ

 ןענואד ןענװַאד ,טינ רימ ןענרעל ןענרעל ,טינ רימ ןטייג רעדייכ ןיא
 .גנידצלא ןופ רעטָאּפ ,טינ רימ ןעגניז ןעגניז ,טינ רימ

 .וואא "ןענרעל,--"ןרעל , .טשנא ,"ןעייג ,--"ייג , .טשנא .ה .ד
 --עקירעמא ןייק טרָאפ רע--עקירעמַא ןייק ןרָאפ רימ :ליּפשיײב א ךָאנ

 .וואא עקירעמא ןייק טסרָאפ וד
 -רָאפ עקיזָאד יד טָאה ,רעגייטש א ,"ייג , טרָאװ סָאד זא ,ןקרעמאב רימ

 :דייר ןופ טרָאװ ןטייווצ א ןופ קיגנײהּפָא ןענייז סָאװ ,סעמ
 טסייג (וד)
 טײג (שטנעמ א ,רעצעמע ,ריא ,רע)
 ,ןעייג (ןשטנעמ ,ייז ,רימ)
 ןואד ,גניז ,רָאפ רעטרעװ יד אֹּב ךיוא רימ ןפערט סעמרָאפ עכלעזא

 .("רעטָאּפ , טרָאװ םאּב ,רעגייטש א ,ָאטשינ רעבָא ןענייז ייז) .וואא
 טָאה סָאװ טרָאװ א ןוא ,סעמרָאפנַאזרעּפ ןסייה סעמרָאּפ עקיזָאד יד

 טרָאװנָאזרעּפ ,טרָאװנָאזרעּפ טסייה סעמרַאפנָאזרעּפ
 םעטסס ןיא טרָאװ א אב ןעװ .ה .ד ,םעטסיס א ןדליּב סעמרָאפנָאזרעּפ יד

 :סעמרָאפ עקירעּביא יד ךיוא ןַארַאפ ןענייז ,סעמרָאּפ יד ןופ ענייא ןארַאפ
 ַא ןוא טעז טרָאװ א ךיוא ןאראפ ןיא ,טסעז טרָאװ א ןארַאפ זיא'ס ביוא
 .ןעעז טרָאװ

 עמרָאפ-לנ ךעלטנגייא טָאה .גדא (רָאפ ךיא) "רָאפ , ,(ייג ךיא) "יג, טרָאװ רעד ,9
 רע רעּבָא לײװ .ןעמיס ןלאמרָאפ םוש ןײק טינ טָאה רע --.עמרָאפ ןייק טינ
 א ןַארַאפ זיא'ס ןעװ .ה .ד) סעמרָאפנָאזרעּפ םעטסיס רעד וצ ןָא ךיז טסילש



 -נָאזרעּפ לפיוד

 זיא סעמרָאפ

 ןַארַאפ

 230 עז

 301 עז

 218 עז

 ןיא םזילאמרָאּפי

 קיטַאמַארג

 ןופ טייטאּב
 סעמרָאפנָאזרעּפ

 ןארַאפ זיא'ס ןעװ ,"עז, (ךיא) :רָאװ א ןאראפ ךיוא זיא ,"טסעז, (וד) טרָאװ
 א רַאפ ךיו סע ןעמ טלַאה ,(.וואא "ףראד, ךיוא ןַארַאפ זיא ,"טספרַאד;

 טפַאש ןוא ןעמיס ןלַאמרָאפ ןייק טינ טָאה סָאװ ,עמרָאפ אזא .עמרָאפנָאזרעּפ

 ,עמרָאפ-לונ טסייה ,סעמרָאפ ערעדנא טימ עיצַאיצָאסַא ךרוד רָאנ ךיז
 -נגעק סלא) טסיײה "וויטאגעג , :יונעג טינ זיא "עמרָאפ עוויטאגענ , ןימרעט רעשיסור רעד

 ןופ טיײהנזעווּפָא ןגעוו זױלּב ךיז טלהנאה רעבָא ָאד ;ןפרָאװעגּפָא סעּפע זיא'ס זא (וויטיזָאּפ וצ ץאז
 .ןעמיס ןלאמרָאפ

 ריפ וַא ,ןזייװסיוא ןעק'ס ?ןַארַאפ זיא סעמרָאפנָאזרעפ לפיוו 0

 :(עמרָאּפ-לונ רעד טימ ןעמַאווצ
 ייֵג (ךיא)

 טסייג (וד)

 טייג (ריא ,רע)
 ןעייג (ייז ,רימ)

 שרעדנַא סעּפע רימ ןפערט ,"ףרַאד, יו ,טרָאײנַאורעּפ ַאזא רעּבָא רימ ןעמענ

 ףראד (רע ,ךיִא)
 טספרַאד (וד)

 טפרַאד (ריא)

 .ןפרַאד (ייז ,רימ)
 "טייג (רע), וַא ,ןָא ןעמ טטענ ,עמעטסיס ערייּב ןכיײלגוצסיוא יירעק

 ?ףרַאד (ךיא), סנגייא סָאד ,סעמרָאפ ענערײשרַאפ ייווצ ןענייז "טייג (ריא) , ןוא

 :סעמרָאפנַאורעּפ ףניפ ןופ םעטסיס א ךיז טמוקאב ;'ףרַאד (רע) , ןוא
 ףראד ,ייג (ךיא)

 טספרַאד ,טסייג (וד)

 ףראד ,טייג (רע)

 ןפראד ,ןעייג (ייז ,רימ)
 ,טפרַאד ,טייג (ריא)

 .ןעייג'ס ,טיײיג'ס וטסייג ;ןעמרָאפ ךָאנ ןפערט רימ ןלעװ רעטעּפש

 ןברעוו יד ןעװ .ה .ד ,ןיג ּביעוװ רעד יוװ ,סעמר}פ יד ןרליּב יוזא ןלָאז ןּברעװ עלא ןעוו

 4 טָאה ּברעװ א זא ןסײהעג סע טלָאװ ,גנוגיינּפָא ןײק טלעטשעגרָאפ טינ ןטלָאװ .א.א ןגעמ ,ןפרַאד

 ,ןטלַאה וצ ןעויעג טינ גנוקיטכעראּב עשיטַאמַארג םוש ןייק ,טנורג םוש ןייק טלָאװ'ס .סעמרָאפנָאזרעּפ
 .ג .א ןוא לָאצנייא ןָאזרעּפ עטירד ,ג .א .סעמרָאפ ענעדיײשרַאפ ייווצ ?ךעלטנגייא , זיא ?טכַאמ , זא

 -עגסיוא טינ ןענייז סָאװ ,ןטייטאפ עכלעזא טימ ןענעכער ךיז ּביוא םורָאװ .לָאצרעמ ןָאזרעפ עטייווצ

 ערעסָאװ וצ עייױעימ ןייגרעד טנעקעג ןעמ טלָאװ ,םינָאמיס עכעלג:ַאלק םוש ענײק ןיא טקירד

 -ערּבעה רעד יװ) טָאה ּברעװ רעשידיי רעד זא ,ןעמעננָא רעגיטשא טנעקעג טלָאװ עמ .ןדרוסבא
 רעכעלנַאמ : סעמרָאפ ירד "ךעלטנגייא , זיא "טסכאמ ,, זא ,ןגָאז ןוא ,ןימ ןופ עמרָאפ א (רעשי

 -אמרָאפ ,רעטנוזעג א .רעטנוא טינ ךיז ןדייש ייז טינרעמ ,ןימ רעלַארטײנ ןוא ןימ רעכעלּביײװ ,ןימ

 עלַאמרָאפ ענייק ןעזוצנייא טינ ,טרערָאפ גנאגוצ (ךעלטפַאשנסיװ---לאמרָאפ זיא קיטאמַארג ןיא) רעל
 -גנאלק טימ סעיגָאלַאנַא ןייק רערָא ןדיישרעטנוא עכעלגנאלק ןייק ָאטינ'ס ּווװ ,ןטרָאד ןריישרעטניא

 ראפ ןטלאה טינ לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטירד ןוא עטשרע ךיוא ןעמ ןעק רעּבירעד .ןריישרעטנוא עכעל

 .סעמרָאפ ענעדיישראפ ןייק

 -ײר רעד יצ ,ןזייוו סעמרָאפנָאורעּפ יד זא ,ןעזוצנייא גנירג ויא'ס 1

 ךיז וצ טרָאװ םנופ (טײטַאב ןלעירעטַאמ סעד) טלַאהניא םעד ּפָא-טגָארט רעד

 רעדָא (דייר ןופ טאסערדא םוצ) טיער רע ןעמעוװ וצ ,סעד וצ רעדָא ,ןיילא

 םעד לטָאמ ,ועדיײר רעד -- "טינ ךיא ײג רערייכ ןיא, :שרעדנַא ןצעמע וצ

 וצ רענעי-- "טינ (וד טסייג) וטסייג רעדייכ ןיא ;רעריײכ ןיא טינ טייג ,סנוַאכ

 טינ ,שרעדנא רעצעמע -- "טינ רע טייג רערייכ ןיא , ;טגָאועג זיא סָאד ןעמעוו

 -ייר לָאצ יד ךיוא סעמרָאפנָאורעּפ יד ןוייו ,םעד ץוכַא ."וד, טינ ןוא "ךיא,

 יצ ,רענייא יצ -- טסייה לָאצ יד) ןענָאזרעּפ ערעדנא רעדָא ןטַאסערדא ,סרעד



/ 

 ןגעװ טגָאז ?ןעייג רימ, ,רענייא ךיז ןגעװ טגָאז "ייג ךיא , .(רענייא יו רעמ
 (עּפורג א ןופ ןעמָאנ ןיא רענייא רעדָא) עּפורג א ךיז

 סָאװ ,(לָאצ ,ןָאזרעּפ) ןטייטאָּב עלאמרָאפ ייווצ קיטייצנייא אזלַא טָאה עמרָאפנָאזרעּפ עדעי

 .סקיפוס ןייא ךווד ןעמאזוצ טקירדעגסיוא ןרעוּפ

 :ןעמ טפור סעמרָאפנאזרעּפ יד
 לָאצנייא ןָאזרעּפ עטשרע--ייג (ךיא)
 לָאצנייא ןָאזרעּפ עטייווצ - טסייג (וד)
 לָאצנייא ןָאזרעּפ עטירד--טייג (רע)
 לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטירד-עטשרע--ןעייג (ייז ,רימ)

 .לָאצרעמ ןַאזרעּפ עטייווצ--טייג (ריא)
 ףא טעװעג ןיא ךייא טימ ייג ךיא :רעטרעװנָאזרעפ ןופ ןליּפשייב ,2

 ןדירפוצ יוזא ןעװעג טשינ ןיא טלעװ רעד ןיא רענייק זא ,טליוו ריא לפיוו

 ,לטָאמ לגניי סנזַאכ םעד עסייּפ ,ךיא יװ ,ךעסיײּפכָאנ ןקיטכיל ןעמירַאװ ןטימ
 לטָאמ ,ךיא בָאה סָאד) ינעמ סָאד טפור עמ סָאװ ,לבלעק סנכָאש םעד ןוא

 =.("ינעמ, ןּבעגעג ןעמָאנ א םעד
 ,ליו ךיא--"טליוו, ;ןעײג רימ ,טייג רע ,טסייג וד--"ייג, :גנוריוויטָאמ

 -רעװ יד :רערעװש לסיּבא ןעיניא רעד זיא ָאד--"זיא, ;ןליו רימ ,טסליו וד
 יז זא יוזא ,לצרָאװ ןייא וצ טינ ןרעהעג ,ןענייז ,טייז ,זיא ,טסיּב ,ןיב רעט
 -פעהאּב יד ליײװ רעּבָא ;טרָאװ ןייא ןופ סעמרָאפ ןייק טינ ךעלטנגייא ןענייז
 ןופ גנוטפעהאב רעד וצ ךעלגע ןיא דײר ןיא רעטרעװ עקיזָאד יד ןופ גנוט
 טייג רע--זיא רע ,טסייג וד--טסיב וד ,יײג ךיא--ןיב ךיא .גרפ) רעטרעװנָאזרעּפ
 יז טפור עמ ןוא) רעטרעװנָאזרעּפ רַאפ ךיוא ייז ןעמ טכארטאב ,(.וואא

 ,ףור ךיא--"טפור ,, ;טרָאװנָאזרעּפ רעקיפליהאּב א זיא'ס ;(עקיסָאמלגערמוא
 רימ ,טָאה רע ,טסָאה וד ,בָאה ךיא--"בָאה, ;ןפור רימ ,טפור רע ,טספור וד
 .טרָאװנָאזרעּפ רעקיפליהאּב א ,טסקעטנָאק םעד ןיא ,זיא'ס ;ןּבָאה

 .רעטרעװנָאזרעּפ ןייק טינ ןענייז ,"ןּבעגעג ,ןעוועג , ,רעטרעוו יד
 סנצעמע ןופ גנוריטאטסנָאק יד טײטַאּב טרָאװנָאזרעּפ רעקיטייטאב א

 רעסעמע רעד זא ,רָאפ טמוק ָאד ךיוא ױזַא ,ךַארּפש רעד ןיא יװ רעּבָא לאלכיּב .גנווט א
 .ןקידעליכטַאכעל ,"ןכעלטנגייא , ןטימ ןעמאזוצ טינ טלאפ טײטאב (רעקיטנייה)
 ןרעװ עליפא ןוא ןרעװ טכאװשענּפָא ןעק גנוריטאטסנָאק יד ייס ,גנווט יד ייס
 .טיובעג טרעװ ןיוה יד ,טמיראוו ןוז יד ,טנירג דלאוו רעד :ענייהעד ,וויטקיפ
 טוט ןוז יד ;ןירג רָאנ ןיא רע--טינרָאג ךעלטנגיא "טוט, דלא רעד
 זיוה סָאד ;םירַאװ זיא זדנוא סָאװ ,ןופרעד עּביס יד זיולב זיא יז--טינרָאג
 טוט, רעבָא שיטַאמארג ,ךיז ףא גנוּוט סנצעמע ףוא טמענ סע -- טינרָאג טוט
 -טייקמיראוו זדנוא "טקיש, ,'ןעמיראוו טוט, ןוז יד ,'ןענירג דלאוו רעד
 ,גנויוּב ןייז (רעיוב ןופ) ןצעמע "ןופ , "טמוקאכ , ויוה סָאד ןוא ,ןלארטש

 ןפא ,רעטרעוװ עּפורג א ךיז טניפעג ,גנוּוט עוויטקיפ א ןטייטאּב סָאװ ,ןּברעוװ ןשיווצ

 :גגוגָאזסיורא ועלופ טיג טימ ןּברעװ .ג .א ,עקיפליהאב ןוא עקיטײטַאב ןופ ץענערג

 רעּבָא ,גנוט א ?טרעוװ, טייטאּב *טגוזעג טרעוו רע, ןיא .ואא ןפראד ,ןזומ ,ןענעק ,ןרעוז

 ךיז טשרעדנא רע) סעטערקנָאק סעּפע ,ןגָאז וצ יוזא ,ןענעקרעד וצ םיוק ,עטסאלכענּפָא ןא רעייז
 ,ענעי ןיא גנווט *עטסוויטקיפ , עמַאס יד .(ןטנוזעג א ןיא ךיז טלדנאווראפ רע ,טנוועג וצ רעּביא

 -עג זיא ָאד .(..ןעוװעג ןיּב ,טייז ,ןענייז ,זיא ,טסיּב ,ןיּב) "ןייז. ברעוו םנופ טייטאּב טרעוו סָאוװ

 יד .טלאהניא םוש א ןָא ,(ּפיציטראּפ ,וויטיניפניא רעדָא) טרָאװנָאזרעּפ ןופ עמרָאפ יד רָאנ ןּבילּב

 ,עמרָאפ רעד אּב רָאנ ייז קידנזָאל ,טלאהניא רעייז ןופ רעטרעוװ עסיוועג ?ןקיריילוצסיוא , טייקיעפ
 טייקכעלגעמ יד זדנוא טיג סָאװ ,גנולקיווטנא-ךארּפש רעד ןופ ןנירטש עקיטכיוו יד ןיפ רענייא זיא

 יו רעטרעװ עכלעזא ןָא .גנוריהארטסּבא ןופ סעפוטש ערעכעה וצ ןעקנייד רעזדנוא ןבייהרעד וצ

 יג .ד .א (טנאיגראווניא רעטסופ) "ףא , ,(וויטקעידא רעטסוּפ) ?רעד, ,(ּברעװ רעטסופ) "ןייז ,

 .רוטלוק רעקיטסייג רעזדנוא ןופ לייט רעסיורג א ןעוועג ךעלגעמוא טלָאװ

 יד ןופ ןעמענ
 סעמרָאפנָאזרעּפ

 גנוטכעלפפיונוצ

 סעמעט ןופ

 54 עז

 ןופ טײטַאב

 טרָאוװנָאזרעּפ

 עשיטאמארג

 עיצקיפ



 ברעוו

 504 עו

 109 .עז

 904 עז

 ןופ .טײטַאּב
 ּברעוו

 עטצעזעגפיוגוצ
 סעמרָאפברעוו

 "!טיינ רע, ,"רעשפע טײג רע, ןיא ןעזניא ןעמ ןעק גנוריטאטסנָאק עװיטקיפ

 םנופ טינ טמוק עריא גנוכאועּכָא יד ;גנוריטאטסנָאק א סלַאפנדעי טייטאּב ?טײג, רעּבָא .ג .ד .א
 עיצאניּבמָאק יד .(עיצַאנָאלגיא-גערפ ,"רעשפע,) ןרָאטקַאפ "עכעלרעסיוא , ןופ רָאנ ,טרָאװנָאזרעּפ
 ,גנוריטאטכנָאק עטכאושעגּפָא ןא טיג "רעשפע, טוָאװ ןטימ ?טסייג , גנוריפאטסנָאק רעד ןופ

 -נָאזרעּפ רעדעי ןופןרעװ טעדליּבעג ןענעק סָאװ ,סעמרָאפ ןאראפ 4
 טײקטנעָאנ עעיכלַאטניכ עסיורג א ןבָאה ןוא (ןעמאנסיוא ץוכא) עמעט -טרָאװ
 :ןענייז עכלעזא .טרָאװנָאזרעּפ טימ

 טיטאב .(ט:סקיפוס ןוא עמרָאפ:ילונ) !טפור !ףוד ;ןויטארעּפמיא (

 רד ליוו ךיא ==!ףור) גנּוט א סטאסערדא םעד ןגעוו גנאלראפ א סרעדייר םעד

 ךוא ,סעמרָאּפ ךָאנ ,ןעז דלאב ןלעוװ רימ יװ ,וצ טמוק רעהא ,(ןפור טסלָאז
 .סעמרָאפנָאזרעּפ ראפ ןָא טמענ עמ סָאװ ,םעטסיס א ןעמאווצ ןדליב

 =טַאטסנָאק ץוכא ,טייטאּב ַא ךָאנ ןפיוא אזא ףא טָאה טרָאװנָאזרעּפ א
 ,גנוּוס א ןופ גנאלראפ ךיוא ;גנוּוש א ןופ גנור

 .גנוריטאטסנָאק ןָא גנוופ א טייטאב .ן-סקיפוס .ןפור :ןויטיניפניא (2
 .רעוט א וצ גנוגָארטּפָא ןָא

 .וואא ןעגנולקעג ,טכַאמעג ,ןפורעג ;ּפיציטראפ (2

 .קידנ-- סקיפוס .קידנעייג ,קידנעעז ,קידנפור ;םוידנורעג (4

 .רעכרעװנָאזרעּפ ןייק טינ ןענייז םוידנורעג ,ּפיציטראּפ ,וויטיניפניא
 -ראּפ רעטייווצ , ּפיציטראּפ םעד ןוא ,"ּפיציטראּפ רעטשוע , םוידנורעג םעד ןפור ערעדנא

 .עיגאלָאנימרעט עמלווקאבמוא ןא רעּבא זיא סאד ,"פיציט

 -נדעי רעדא ,(ּברעוודא ןא ךעלטנגייא זיא רעכלעוו) םוידנורעג ןראפ ןעמאנ רעלעיצעפפ ַא

 -אּב עסיװעג רָאפ טלעטש םוידנורעג רעד סאו ,ראנרעד קיטײנ זיא ,טרָא לעיצעּפכ א סלאפ
 ,ןטייהרעדּנוז

 .ּפיציטרַאּפ ,וויטיניפניא ,(ויטארעּפמיא ךיוא) טרָאװנַאזרעּפ ןסאלק יד
 .ףור ןא ױזַא ,(טרָאװטײצ) ּברעוו סאלק ןייא ןיא ןעמ טקינײוַאפ םוידנורעג

 דיא -- קידנפור ,ןפוועג ,(וויטיניפניא) ןפור ,טפור ,!ףור ,ןפור ,טפור ,טספור

 : .ברעװ ןייא ץלא
 -טינ ךיוא רעּבא ןארַאפ .(גנוריטאטסנאק ןָא רעדא טימ) גנוּוט א ,לאלכיּב ,טייטאב ברעוו

 "רעטנוא ןסאלק עסיוועג רימ ןקיניירַאפ סאווראפ ,(גנולק ,גואג) ןעגנווט ןטיײטאּב סאוו ,ןּברעוװ

 ךופ גנווינידראבוס ןיא) סעיגָאלאנא עשיסקאטניכ ערעייז ּבילוצ ךעלכעזטּפיױה ? ברעוו ןעמאנ ןייא

 .(ּברעװדא ןופ ,וויטאזוקא

 טרָאװנָאזרעּפפליה א ןופ ןעגנוטפעהַאּב רָאפ-עמוק טּפָא רעיז 5
 רויטיניפניא רעדא ּפיציטרַאּפ ַא טימ (.ואא טלָאװ ,לעוו ,געלפ ,ןיּב ,בָאה)

 טלָאװ ,ןביירש טלָאװ ,ןטעברַא ליװ ,ןפור געלפ ,ןעמוקעג ןיּב ,ןעזעג בָאה)
 ,טײטַאב ןייא ןעמאזוצ װָאר סָאד ןבָאה ןעגנוטפעהַאּב עכלעזא .(ןבירשעג
 עדייב ןופ ןטיטאב יד ראפ עמוס ןייק רַאפ טינ ךיז טימ טלעטש רעכלעוו
 =='טלעג בָאה ךיא , יװ) ןעזעג- ּבָאה טינ טסײה "ןעזעג ּבָאה; :רעטרעװ
 =="טנוזעג ןיּב, יװ) ןעמוקעג-| ןיב טינ טסײה "ןעמוקעג ןיב, ,(טלעג-| ּבָאה
 .וואא ,וויטיניפניא ןא ןָא רָאפ טינ לאלק טמוק "לעוו, ,(טנוזעג-|-ןיּב

 ,סעמראפ:ּברעוו עטצעזעגפיונוצ ןעמ טפור ןעגנוטפעהַאּב עכלעזַא
 .ּברעװ ןופ םעטסיס רעד ןיא ןייא ייז טסילש עמ ןוא

 ,גדא ןפורעג ןבאה לעוו--סעמראפ עטריצילּפמאק רעמ ךאנ ןאראּפ

 ,ןכאמ רימָאל ,ןכַאמ (רע) זָאל ,ןכַאמ ךימָאל סעמרָאפ עטצעזעגפיונוצ יד
 ןַײא ןיא טכאמ-ךאמ וויטַארעּפמיא ןטימ ןקיניײרַאפ ןעמ ןעק ןכאמ (ייז) ןזָאל
 -וואא ןכאמ טסלָאװ (וד) ,ןכאמ טלָאװ (ךיא) יו טקנוּפ ,סעמרָאפנָאזרעּפ םעטסיס

 יסודָאמלעפַאּב טסייה םעטסיס יד
 רימ ןענעק ,ליּפשייּב ןקידרעירפ םוצ םוא טשרע ךיז ןרעק רימ ןעוו

 א זיא ךיז רַאפ ןיילא "בָאה, :יװא "ןבענעג בָאה, קירדסיוא םעד ןריזילַאנא



 , , ָי -

 יט

 ןיא ןייא ךיז טסילש רעבא ,עמרָאפלונ ַא זיולב ,סעמע ,טָאה רע) טרָאװנָאזרעּפ
 ןיילא "ןבעגעג, ,(.װאא טסָאה וד ,ּבָאה ךיא :סעמרָאפנָאזרעּפ םעטסיס רעד
 -ּביג טרָאװנָאזרעּפ םוצ ,ןבעג וויטיניפניא םוצ) ּפיציטרַאּפ א ןיא ךיז ראפ
 -רַאּפ ןטימ ןעמַאזוצ "בָאה,, טרָאװנָאזרעּפ רעקיפליהאּב רעד ,(ןביג-טיג-טסיג
 וויטיניפניא םוצ) עמרָאפ עלַאברעװ עטצעזעגפיונוצ ַא טעדליּב *ןבעגעג, ּפיציט
 .(ןּביג-טיג-טסיג-ּביג טרָאװנָאזרעּפ םוצ ןוא ןבעג

 .גָאק-וויטיניפניא רעכלעװ ַא ןופ עפורג עלאברעװ עצנַאג א ןפורנָא ליװ עמ ןעװ .6

 רעלעגָאצנעװ רעד, טגָאז עמ זא ,עניײהעד ; וויטיניפניא םעד ןָא ןעמ טפור ,עמעט זיא'ס
 ןפ רעילשרָאפ - טסיג--ביג :רעטרעװ םעטסיס עצנַאג יד טימרעד ןעמ טנַײמ ,"ןבעג ּברעװ

 לעװ--ןבעגעג ןבָאה ּבעגעג טָאה--ּבעגעג טסָאה--ןבעגעג בָאה--ןביג--טיג
 ףראד עמ .וואא ןּבעג טלָאזעג טסָאה-בעג ןעװעג לאז--ןבעג טלאוו--ןבעג
 רעד, ןוא (טרָאװ ןייא זיולּב) "ןּבעג וויטיניפניא .רעד, ןריישרעטנוא ָאזלַא
 / .(רעטרעװ םעטסיס עצנַאג ַא) "ןבעג ּברעוװ

 !יא'ס) ּברעװ ןופ "טרָאװ בײהנָא, רעד טינ רעבא זיא וויטיניפניא רעד
 .(ןימרעט רעטכעלש ַא לאלק

 .וויטנאטסּבוס ןוא וויטקעידא 2

 טרָאװ ןטייװצ ַא ןופ קיגניײהּפָא ןענייז סָאװ ,סעמרָאפ טרָאס א ךָאנ .7
 : עזארפ ןיא

 .דלאוו ךענירג א ךיז טעז סע

 סיי .עקנָאל ענירג ַא ךיז טעז סע
 ליל .דלעפ ןירג א ךיז טעז סע
 .דלאוו םענירג א עז ךיא
 ןסייה (סעמרָאפ ךָאנ ןעניפעג רימ ןלעװ רעטעּפש) סעמרָאפ עכלעזא

 טסייה ,עמרָאט-וויטקעידא ןא טָאה סָאװ ,טראוו א ןוא ,סעמראפ -וויטקעידא
 -עד) .(טרָאװטפאשנגייא רעכעלרינילקעד) ןויטקעידא רעכעלרינילקעד
 רעכעלרינילקעד .(סעמרָאפ-וויטקעידא יד ןדליב ,לאפ םעד ןיא ,טסייה ןרינילק

 יטקעידא {ַא) עמרָאפ-לונ א ענײא ,סעמרַאפנָאורעּפ אב יװ ,ךיוא רימ ןעעז אד
 .(דלעפ ןירג

 ןגָאז א 4/ זיב ךיא לעװ "וויטקעידא רעכעלרינילקעד, טָאטשנא
 ."וויטקעידא,

 ךופ טייקיטכיוו רעסאוו טימ ,םעד ןא ךיז טדנעוו'ס ? טרָאװנאזרעּפ א יצ וויטקעידא ןא--?ןירג, זיא סאוו

 עיצַאיסָאסַא 'טסנירג וד טימ סע ךיז טרייצאסא ,ןירג ְךיִא :ןגאז רימ ןעוו .ךיז טויײצָאסא'ס סעמראפ םעטסיס

 א ןופ עמראפ-לונ יז סע זיא .רעטרעוונאזרעּפ טימ .ה .ד ,ןענירג רעמייּב יד ,טנירג םיוּב רעד

 ענירג ,םיוב רענירג א טימ סע ךיז טרייצאסא ,דלעפ ןירג א ;רעבא ןגאז רימ ןעוו ; טואוונאזרעּפ

 'וויטקעידא ןא ןּופ עמואפ-לונ יד סע זיא -- ןוויטקעידא טימ .ה ,ד ,דלעפ םענירג א ףא ,רעדלעפ

 ענעריישראפ ייווצ ןייז ןלאז ןוויטקעידא ןוא רעטרעוונאזרעפ זא ,טינ ןרעטש ןלאפנעמַאזוצ עכלעזא

 -רעד קידנעטש ןעמ ןעק עיַצאיצאסא רעד טול רטדא עמראפ רעד טיול ןּוא ןסאלקועטועו

 סעפע רעוא  ,וויטקעידַא ןַא רעדא ,טראוונאזרעּפ א טראוו זיא'ס סעכלעוו א זיא יצ ,ןענאק

 ,שרעדנא

 רויטנאטסבוס ןא טפעהאּב ןייז ןעקיס רעדא טפעהאּב זיא'ס ןכלעוו וצ ,טרָאװ א ,8
 עשיוויטקעידא יד זא ,סע טסייה .(טראווכאז) ןויטנאטסּבוס טסייה ,וויטקעידא
 ןיא ויטקעידא רעד עכלעװ טימ ,וויטנַאטסבוס םנופ קיגנײהּפָא זיא עמרָאֿפ
 םנופ "טרעדָאפ , וויטנאטסּבוס רעד :סױא סע ןעמ טקירד שרעדנא .טפעהאב
 .עמראפ עשיוויטקעידא עסיוועג א וויטקעידא

 עשיוויטקעידַא ? ןארַאפ ןענייז סעמרָאפ עשיוויטקעידא עכלעוו ןוא לפיוו ,9

 ..ןעגייז סעמרָאפ .דלאוו רענירג א ךיז טעז'ס :רענירג (1

 .עקנָאל רענירג א ףא יג ךיא

 ּברעװ



 ,..לָאצ ןופ סעמרָאפ

 ...לַאפגיוב

 ןימ ןוא

= 8 

 : .עקנאל ענירג א ךיז טעז'ס :ענירג (2
 .רעדלעפ ,סעקנָאל ,רעדלעװ ענירג ךיז ןעעז'ס
 ידלעפ ענירג סָאד ךיז טעזיס

 .ידלעפ סענירג ַא ךיז טעז'ס :סענירג 63
 ,.רלעפ ןירג ַא ךיז טעז'ס :ןירג (4
 .רלַאװ םענירג א עזיכ :םענירג (5

 .דלאוו םענירג ןיא ייג'כ
 .דלעפ םענירג ןיא ייג'כ

 .8 353-- סעמרָאפ ערעדנא ךאנ ןאראפ

 ?וויטנאטסבוס םנופ סעמרָאפ עוויטקעידא יד ּפָא ןעגנייה יװ ,0
 אטינ זיא "ןירג , ןוא "סענירג , ןשיװצ זַא ,רימ ןקרעמַאּב לאקמעדיוק

 ןעק עזַארפ רעקיבלעז רעד ןיא טקנוּפ) גנוטפעהַאב ןיא טינ ריישרעטנוא ןייק
 סע רימ ןלעװ רעּבירעד .טיטַאּב ןיא טינ ,("ןירג , יא "סענירג , יא ןעמוק
 .("ןטנאירַאװ עשיטענָאפ ייווצ טימ) עמרָאפ ןייא רַאפ ןענעכער

 ןופ .סנטשרע ,קיגנײהּפא ןענייז סעמרָאפ עשיוויטקעידא יד .רעטיײו
 -נאטסבוס ןופ לאצ ןגעוו .וויטנאטסּבוס ןופ (לָאצרעמ רעדָא לָאצניײא) "לָאצ,
 אזַא זיא 'לָאצ, זַא ,ןרעלקרעד ןצרוקניא ןעמ ןעק ָאד רעּבָא ,רעטעפש--וויט
 רעדא דנאטשנגעק ןייא טיײטאב רע יצ ,טוײװ סָאװ ,וויטנאטסבוס ןופ עמרָאפ
 =יִרֵג ַא ןטפעהַאב יד ןופ .(ןשטנעמ--שטנעמ ,רעדלעוו--דלאוו) םענייא יװ רעמ
 קיגנײהּפָא זיא עמרָאפ-וויטקעידא יד זא ,ןעז וצ זיא רעדלעװ ענירג--רלאוו רענ
 .("לָאצ ןיא גנומיטשטימ,) וויטנאטסּבוס ןופ "לאצ, רעד ןופ

 --עמרָאפ עשיוויטקעידא ןייא קידנעטש טמוק וויטנאטסּבוס ןופ לָאצרעמ אּב
 רעקיררעטייוװ א ָאד ךָאנ זיא רעּבָא לאצנייא ַאב .(ענירג) ע--סקיפוס ןטימ
 : רעקידנעיײװצ ַא ךָאנ וצרעד ןוא ,גנאהּפָא

 :עוַארפ רעד ןיא וויטנאטסבוס ןופ עילָאר רעד ןופ (2
 ,דלאוו רענירג א ךיז טעז'ס
 .דלאוו םענירג א עז'כ

 ,ויטנַאטסבוס םוצ טפעהַאּב טרָאװנַאורעּפ רעד ויא לאפ ןטשרע ןיא
 ,זיא לאפ ןטייװצ ןיא ."רענירג, וויטקעידא רעד וויטנאטסבוס םאב טמוק
 םאב ןיוש טמוק ,טרָאװנָאורעּפ םוצ טפעהַאּב וויטנאטסּבוס רעד ,טרעקרַאפ
 ; ליּפשייב ַא ךָאנ ."םענירג , וויטקעידא רעד וויטנאטסּבוס

 .עקנָאל ענירג א ךיז טעז'ס
 .עקנָאל רענירג א ףא ייג'כ
 ,טרָאװנָאזרעּפ םעד ךיז וצ טפעהאּב סָאװ ,וויטנאטסבוס םאב זיא ָאד

 טמוק ,טרָאװנָאזרעּפ םוצ טפעהאב זיא סָאװ ,וויטנאטסּבוס םִאּב ןוא ,'ענירג , טמוק
 עמרָאפ ןייז טימ ּפא טלגיּפש וויטקעירא רעד זַא ,רימ ןעעז ,סלאפנדעי ."רענירג,
 וויטנאטסבוס ןופ טייקיעפ יד-טָא .עוַארפ ןיא וויטנאטסבוס ןופ עילאר יד
 םעד ,ןייז ןופ גנאהּפָא ןיא עמרָאפ ענעי רעדָא יד וויטקעידא ןופ ןרעדָאפ וצ
 וויטנאטסּבוס ןופ לאפגיוּב טסייה ,עזַארפ ןיא עילָאר ,סוויטנאטסבוס
 ןוא .(סעמרָאפ ןייק טינ ךאד ןבָאה ?עקנָאל ,דלאוו,-- "עמרָאפ-לאפגיוב , טינ)
 ןוא עילָאר סוויטנאטטּבוס ןופ קיגניײהּפָא ויא סָאװ ,עמרָאפ עשיוויטקעידא ענעי

 ,עמראפ:לאפגיוּב עשיוויטקעידא טסייה ,עזארפ
 :רעבָא רימ ןכיילגרַאפ (נ
 דלַאװ רענירג ַא ךיז טעו'ס
 עקנָאל ענירג ַא ךיז טעז'ס
 ,דלעפ (סע) נירג ַא ךיז טעז'ס

 רלאוו םענירג ַא עז'כ :רעדָא



 עקנַאל ענירג ַא עז'כ
 ,רלעפ (סע) נירג ַא עז'כ

 דלַאװ םענירג ןיא ייג'כ :רעדָא
 עקנָאל רענירג רעד ףַא ייג'כ
 ,דלעפ םענירג ןיא ייג'כ

 וויטנאטסבוס םנופ עילָאר רעקיּבלעז רעד ןוא ןייא אב וא ,רימ ןעעז
 -רַאפ וויטקעידא רעד טָאה ("לאפגיוּב, ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ַאּב) עזארפ ןיא
 וויטנאטסּבוס םנופ טעטָאּפ ,סיוא טזייוו ? סָאװ ןופ--גנאהּפָא ןיא ,סעמרָאפ ענעדייש
 יד רע טרעדָאפ ,טרָאװנאזרעּפ ַא ךיז וצ טפעהַאּב "דלאוו, טרָאװ סָאד ןעוו .עפוג
 -רעּפ ַא ךיז וצ טפעהַאב *עקנַאל, טרָאװ סָאד ןעוו ןוא ,"רענירג , עמרָאפ-וויטקעידא
 ,"(סע) נירג,-- "דלעפ, ןוא ,"ענירג ,, עמרָאפ-וויטקעידא יד רע טרעדָאפ ,טרָאװנאז

 םנופ ןרעדָאפ וצ לָאצנײא רעד ןיא וויטנאטסּבוס םנופ טייקיעפ יד-טָא
 שרעדנַא) לאפגיוב ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ַאב עמרָאפ ענעי רעדָא יד וויטקעידא
 טינ) וויטנאטסּבוס ןופ ןימ טסייה (לאפגיוּב םנופ קיגנײהּפאמוא : טדערעג
 רעיײז ןיא רעטנוא טינ ךיז ןדייש "דלעפ ,עקנָאל ,דלאוו, -- *עמרָאפ-ןימ,
 ויטנאטסּבוס םנופ קיגנײיהּפָא זיא סָאװ ,עמרַאּפ-וויטקעידא ענעי ןוא .(עמרָאפ
 עמרָאפ-ןימ עשיוויטקעידא טסייה;לאפגיוב ןייז ןופ טינ(לָאצנייא רעד ןיא) עפוג

 ַא ךָאנ רימ ןפערט ,"רלעפ ענירג סָאד, ןוא "דלעצפ (סע) גירג ַא, ; ןכיילגרַאפ רימ ןעוו

 ןקימיטשאבמוא רעדָא ןקימיטשאּב םנופ קיגניײהּפא -- סעמרָאפ עשיוויטקעידא עירָאגעטַאק עטרעפ

 .בשעכ ןיא ןײרַא טינ יז ךיא םענ ,ןריצילּפמָאק וצ טינ יידעק .לקיטרַא

 ןפַאשעג טרעװ סָאװ ,עמרָאפ עשיוויטקעידא ןא זַא ,רימ ןעעדז 1
 עמרָאפ-לָאצ :סעמרָאפ יירד עצנַאג ףַא ןטלָאּפשעצ טרעװ ,סקיפוס ןייא ךרוד
 זיא עשז לּפיוו .עמרָאפנימ ןוא עמרָאפלאפגיוּב לָאצנייא ןיא ,(לָאצרעמ--לָאצנייאי
 רימ ןריפ 8 40 |) ןליּפשייּב יד ןופ ?סעמרָאפנימ ןוא סעמרָאפלאפגיוב ןאראפ
 -רעד עקידרעטייװ יד .יירד יװ רעקינייװ טינ ןאראפ זיא סעמרָאפנימ זא ,סיוא
 ירד יד .יײרד יו רעמ טינ ךיוא זא ,טזייוו ךַארּפש רעד ןופ גנונרעל

 -יֵרָד ,(עקנָאל ןימ רעטַײװוצ,(דלאוו) ןימ רעטשרע ןפור רימ ןלעװ םינימ
 :ןעניד ןעק ןעמיס ַא רַאפ .(דלעפ) ןימ רעט :

 ,רעדָא ,דלעפ (סע) נירג ַא ,עקנָאל ענירג ַא ,דלאוו רענירג ַא ךיז טעז'ס
 :("לקיטרַא רעקימיטשַאב,) רעד וויטקעידא ןכעלצונאּב טּפָא ןטימ

 .דלעפ סאד ,עקנָאל יד ,דלאוו רעד ךיד טעז'ס
 י"רעלארטיינ ,רעכעלּבײװ ,רעכעלנאמ , םינימ יד ןעמ טפור ךעלטנייוועג

 ןקידנשרעה ךעלנייװעג םעד ןפמעקאּב וצ יידעק ,ןעמענ יד ּפָא-ףראוו ךיא
 טינ טזָאל סָאװ ,טכעלשעג ןשיגָאלָאיּב ןוא ןימ ןשיטאמארג ןשיװצ רעטנָאלּפ
 .גנוניישרעד רעקיזָאד רעד ןופ רֹוטאנ עכעלכארּפש יד ןענָאקרעד

 ןפרַאד רימ ןלעװ ָאד .רערעווש לסיבַא ןייז טעװ ןלַאפגיוב לָאצ יד ןעמיטשאב
 ,סעמרָאפנאזרעּפ לָאצ רעד ןופ גנומיטשַאּב רעד אב יו ,גנַאג ןקיבלעז םוצ ןעמוקנָא
 רעד וצ ןעמוקעג םעד ךרוד ןוא רעטרעוונאזרעּפ ייווצ ןכילגראפ ןבָאה רימ ּוװ
 ַא ןעמענ רימ ןעוו .ייווצ ףא ןטלאּפש עמרָאפ ןייא ףראד עמ זא ,ענָאקסַאמ
 ענייז ןכוז רימ ןוא ,(דלַאװ) ןטשרע ןופ .ב .צ ,ןימ ןייא ןופ וויטנאטסבוס
 ;רימ ןעניפעג ,ןלאפגיוב

 יי .'א ?.דלאוו רעגירג .א.ךלז טעוט
 ט . . . + * * דלאו םענירג ַא עזכ }
 0 . * + + * דלאו םענירג ןיא ײג'כ |

 ַא ךיז וצ טפעהאּב וויטנאטסבוס רעד ןעוו --- *רענירג, : ןלַאפגיוב ייווצ זיולב
 -נָאזרעּפ ַא וצ םפעהאב זיא וויטנאטסבוס רעד ןעוו -- "םענירג,, ,טרָאװנאזרעּפ

 ּבוס ןופ ןימ
 וויטנאטס

 עכלעוו ןוא לפיוו

 ןענייז םינימ
 ןַארַאפ

 טינ זיא ןימ

 !טכעלשעג

 עכלעוו ןוא לפיוו

 ןלַאפגיוּב

 עז 0



 ךיוא רימ ןפערט ,(עקנָאל) ןימ ןטייווצ ןופ וויטנאטסבוס ַא רימ ןעמענ .טרָאװ

 : ; ןלַאפגיוב ייווצ זיולּב

 ה . . . . . עקנָאל ענירג ַא ךיז טעז'ס

 טי ק:/ ..".הילקנַאג ענירג'א צויכ}
 0 . . + . . . עקנָאל רענירג א ףַא ייג'כ

 ךוא לאפגיוּב ןטייווצ םוצ "דלאוו, ַאב טרעהעג  עזארפ יד סָאװ ,סָאד רעּבָא

 ;ןלאפגיוב יירד ןעמענוצנָא זדנוא טגניווצ ,ןטשרע םוצ "עקנָאל , אב

 .וויטַאנימָאנ -- עקנָאל ענירג ַא ,דלאוו רענירג ַא ךיז טעז'ס
 .וויטאזוקא -- עקנָאל ענירג ַא ,דלאוו םענירג ַא עזיכ (2

 ,וויטאד - עקנַאל רענירג א ףא ,דלאוו םענירג ןיא ייגיכ
 ,ןזייווסיורא טינ ןלאפגיוב עיינ ןייק זדנוא טעװ ןימ רעטירד רעד
 רעטקערידמוא ,לַאפגיוּב רעטקעריד ,לאפגיוּב-טקעיבוס : עיגָאלָאנימרעט ַאזַא רעסעּב רעשפע

 .רעטעּפש --- ?וויטענעג , ןגעוו --- ? לַאפגיוּב עז 8

 :"רעד, וויטקעידא םנופ סעמרָאפ עשיוויטקעידא עלַא ןענייז טָא ,2 ןופ עיצַאנילקעד
 : ןקימיטשַאּב

 לקיטרַא

 לָאצרעמ לָאצניײא

 ןימ ןז .| ךימ ןימ
 ן

 יד סָאד | יד רעד . . ויטאנימָאנ

 יד סָאד יד םעד . . . וויטאזוקא

 יד םעד רעד םעד ," "יד הויטאד

 טײג'ס .ןלאפגױּב ןופ סעמרָאפ ןבָאה ןוויטנאטסּבוס עקיניא ,2 שז 2

 ,ןטאט םעד עז'כ---עטאט רעד טייג'ס ,ןעלכָאר עז'כ -- לכָאר
 רעשיווישקעידא רעד טימ ןטכָאלפעגנעמאזוצ גנייא זיא וויטנאטסּבוס ןופ לאפגיוּב רעד 44 -בוס ןופ לַאפגיוּב

 -ּבוס עכעלרינילקעד-טינ טכארטאּב ןיא קידנעמענ) לַאפגיוּב םעד ןריניפעד טינ ןעק עמ .גנומיטשטימ -ייא -- וויטנַאטס

 ןעמיטשאב טינ ךיוא רעּבָא ןעק עמ ;גנומיטשטימ עשיוויטקעידא יד קידנריראּב טינ ,(ןוויטנאטס דעווש יד ןופ רעג

 ןגעווסיוא .וויטנאטסּבוס ןופ לאפגיוּב ןגעוו קידנדיײר טינ ,(לאפגיוּב ןיא) גנומיטשטימ עשיוויטקעידא ן'א ןטקנופ ער

 -פוא עשיטאמגָאד ןייר ַא ןענעכער טינ ּבױא ,ךעלגעמ ןענייז "זיירק ןטפעשיקראפ , ןקיזָאד םעד ןופ -'ריי רעלַאמרָאפ

 יי וו צ "וויטנאטסבוס , טָאטשנא (קילײװטיײצ ןייז זָאל) ןריפנייא רעדָא : ייווצ רָאנ ךיז טכוד ,גנּוױב קיטַאמַארג רעש

 -נאטסּבוס עלּבאנילקעדניא ןוא (...עטאט ,לכָאר ,עשיומ) "וויטאנילקעד , ענייהעד ,ןסאלקרעטרעוו :

 -יסַאלק רעלעגָאיצידַארט רעד ןופ טייוו וצ טריפ רע לייװ ,ןָא טינ ָאד ךיא םענ געוו םעד - - ,ןוויט

 -יטנאטסּבוס םעד ןריניפעד לָאז עמ רעדָא ,ןקירעװשרַאפ קירעּביא טינ ָאד ליוו ךיא ןוא ,עיצַאקיפ

 יוװ) וויטקעידא םנופ סעמרָאפ ןרע דָא פ וצ טייקיע פ סלַא רָאנ ,עמרָאפ סלַא טינ לאפגיוּב ןשיוו
 ןעמיק ןרימ ןעוו ןיא ,{וויטנאטסּבוס ןופ ןימ םעד עייגענעּב -- טכעו טימ ןוא -- ןָאטעג טרעוו סָאד

 ץַאזנגעק ןיא -- ןּבָאה יז זא ,ןגָאז רימ ןלעװ ,ןוויטנאטסבוס עכעלרינילקעד עּפורג רעניילק רעד וצ

 ,ןכער ךיא .ןריפכרוד ָאד ךיא ווּורּפ ןפיוא ןטייווצ םעד-טָא .עמ רָא פ-לאפגיוּב ַא ךיוא--ערעדנא וצ רעשידָאטעמ
 .ה .ד .געוו םעד ףא ןלעטש ךיז .ןעגנוכַאפניירַאפ עקיטיינ יד טימ ,ןעמ ןעק לוש ןיא ךיוא זא זייװנָא

 לאפגיוּב ןלעיצנעטָאּפ ַא זױלּב רָאנ ,"שיט, ןופ ?לאפגיוּב, ןייק טינ *שיט ַא עז'כ, ןיא ןעזנייא

 א עזכ ,שיט םע ד עז'כ) שיט טרָאװ םַאב ןעמוק טנעקעג טלָאװ סָאװ .וויטקעידא ןא ןופ
 .(שיט ןצרַאווש

 טימ ײג ךיא :ןוויטנאטסּבוס ןוא ןוויטקעידא ןופ ןליּפשיּב ,5
 זיא טלעװ רעד ןיא רעניײק זא ,טליװ ריא לפיוו ףַא טע וו ע ג ןיא ךײ א

 יװ ,ךעסײּפ-כָאנ ןקיטכיל ןמירַאוו ןטימ ןדירפוצ יוזא ןעוועג טשינ

 סנכָאש םעד ןוא ,לטָאמ ,לגניי סנעזאכ םעד עטײּפ ,ךיא



 םעד ,לט ָאמ ,ךיא בָאה סָאד) "ינעמ , סָאד טפור עמ סָאװ ,לבלעק
 ."ינע מ , ןבעגעג ןעמָאנ א

 ; גנוריװיטָאמ
 ,טלעװ יד ,דנַאל םעד ןיא ,טלעװ רעד ןיא -- "רעד, :ןוויטקעידא (1

 רעמירַאװ רעד ,טײצכעסיײּפכָאנ רעמירַאװ רעד טימ -- "ןמיראוו, ;דנַאל סָאד
 -נזַאכ רעד -- "םעד ,, ;סנגייא סָאד -- *ןקיטּכיל, ;געט עמירַאװ יד ,ךעסייּפכָאנ
 .םינָאזַאכ יד ,ןזאכ רעד עסייּפ ,לגניי סעט

 ןיב ךיא , ,"רעטוג רעד ,ךיא, :ןגָאז ןעק עמ -- "ךיא , :ןוויטנאטסבוס (2
 -פליה םנופ ףליה רעד טימ "ךיא, וצ טפעהַאב זיא רעקנילפ ּוװ) "רעקנילפ ַא
 =עג, ;"עסיורג יד ,ךייא טימ, ןגָאז ןעק עמ -- "ךייא ,, ;("ןיּב, טרָאװנָאזרעּפ
 :ןגָאז ןעק עמ -- "ריא, ;!טעוועג רעטנאסערעטניא ןַא, :ןגָאז ןעק עמ -- "טעוו
 -ירפוצ ַאזַא טינ זיא רענייק, :ןגָאז ןעק עמ -- "רענייק , ;"עגולק טייז ריא,
 ןַארַאפ -- ?ךעסייּפכָאנ ;"רעד, וויטקעידא ןַא ןַארַאפ -- יטלעוו, ;'רענעד
 .וואא ;"ןקיטכיל ,ןמירַאװ, ןוויטקעידא

 וצ ןגָארטעגּפָא ,ןעמיס ַא טנכייצאב (רעקיטיײטַאב ַא) וויטקעידא ןַא ,46
 טייקירעהעג ןייז ףַא זײװנָא ןַא טימ ןעמיס ַא ,ךַאז א וצ ןּבירשעגוצ) ךַאז ַא
 .(ךָאז ַא וצ

 -- "שטנעמ רעקרַאטש ַא, :שיטסַאלע ץנַאג זיא "ןעמיס, ןימרעט רעד
 עטיור ַא, ;ערעדנא ןופ טכַאעג -- "שטנעמ רעטכַאעג ַא, ,ךיז רַאפ ןיילא קרַאטש
 .גנייא ןַא, ;טױר טּברַאפעגּפָא ןיא סָאװ רעדָא טיור טביירש סָאװ -- ?ענעּפיײלּב
 עשלגנייא יד רָאפ-טלעטש רעדָא שלגנייא ףַא טקורדעג -- "גנוטייצ עשיל
 ,שלַאפ ןענייז סָאװ ,ןטנַאילירב ןייק טינ -- *ןטנַאילירב עשלַאּפ, ;עיצַאטנעירָא
 .ןטנַאילירּב וצ ךעלנע זיא סָאװ ,סעּפע רָאנ

 ,עסיורג ןענייז ןשיט עלַא טינ ,ערעדנַא ןופ שיט ןייא רעטנוא טדייש -- "שיט רעסיורג ַא;

 ףַא םַאזקרעמפוא טכַאמ רָאנ ,יײנש רעדנַא ןייק ןופ יינש םעד רעטנוא טינ סדייש "יינש רעסייוו

 .(טעטיּפע רעשיטעָאּפ) .ןעמיס ַא םענייז םענייא

 ,עפוג ךַאז רעד וצ רָאנ טינ ןרעהעג ןעק ,וויטקעידא רעד סיוא טקירד'ס סָאװ ,ןעמיס רעד

 גרפ) טוג זיא סָאװ ,רענדער ַא ,טינ טסיה ?רענדער רעטוג ַא, :ןעמיס ַא ןריא םעניײא וצ רָאנ

 א ,רָז נדער סלַא טוג זיא סָאוו ,רענדער ַא ,טוג טרער סָאוו ,רענדעד ַא -- רָאנ ,(שטנעמ רעטוג ַא

 רעקנַארק רעווש ַא רָאנ ,ךַאסַא טגעוו סָאװ .,עליוכ ַא טינ - - *עליוכ רערעווש ַא ,, ;רעקידנדײר טוג

 .שטנעמ
 ,ךַאז רעד ןופ ןעמיס ןייק טינ ךעלטנגיא ןטייטאּב סָאװ ,ןוויטקעירא עוויטקעיּבוס ןַארַאפ

 טריזירעטקַארַאכ ?ןצנאג ,--"!ןָאילימ ןצנַאג ַא טגָאמרַאפ רע, .ךַאז רעד וצ גנּויצַאּב סרעדייר רעד רָאנ

 רע-=) עיצָאמע סרעדיר םעד רָאנ ,(שעּבלאמ ןצנאג ַא טגָארט רע .גרפ) ןָאילימ םעד טינ ָאד

 .(ןָאילימ ַא שזַא טגָאמרַאפ

 .ה .ד ,רעגערטנעמיס ַא סלַא דנאטשנגעק ַא טייטאב וויטנאטסבוס ַא
 -עג טרעװ רעדָא ךַאז ערעדנוזַאב עטערקנָאק ַא רעדָא ויא סָאװ ,סנױזַא סעּפע
 .ךַאז רעדנוזאב ַא יװ טקנעד

 :ןטפעהאב עכלעזַא ןכיילגרַאפ רימ ןעװו ,7
 ןעק) רענָאיצילָאװער ןשיסור ַא--(טגיז) רענָאיצילָאװער רעשיסוד ַא

 ַא רענָאיצילָאװער ַא--ףרָאד שיסור ַא--עקרענָאיצוילָאװער עשיסור ַא--(ךיא
 .וואא ,רעשיסור

 -ָאיצוילָאװער דעדנעלסור ַא--(טגיז) רענָאיצילָאװער רעדנעלסור ַא :ןוא
 ַא-ףרָאד רעדנעלסור ַא--עקרענָאיצילָאװער רעדנעלסוד ַא--(ךיא ןעק) רענ
 --וואא ,רעדנעלסור ַא רענָאיצילָאװער

 טול ךעלנע ןענייז "רעדנעלסור ,, ןוא "רעשיסור, (1 :ןכַאז ייווצ רימ ןקרעמַאב
 וצ ןגָארטעגּפָא ,ןעמיס) טייטאב ןשיטאמארג ןטיול ענייהעד ,טפעהַאּב ןיא עילָאר רעד
 ןענייז "רעדנעלסור ,ןוא "רעשיסור ,(2 עיצאנָאטניא ןוא רעדייסרעטרעוו ןטיול,(ךַאז ַא

 112 עז

 ןופ טייטאּב

 וויטקעידא

 טעטיּפע

 ןטייהרעדנוזאּב

 ןופ טייטַאּב ןיא

 ויטקעידַא

 ןופ טייטַאּב

 וויטנַאטסּבוס

 -עלרינילקעד-טינ

 ןוויטקעידַא עכ



 ,סעמרָאפמיטשטימ עשיוויטקעידא טָאה "רעשיסור, ;סעמרָאפ יד טול ךעלנע טינ
 *רעדנעלסור , ,וויטקעידא רעכעלרינילקעד ַא זיא "רעשיסור, .טינ--"רעדנעלסור,
 ,טינ

 עילַאר יד ןליּפש סָאװ ,רעטרעװ עכלעזַא ןלייטוצסיוא םעווקאב זיאיס
 ַא ןיא ,סעמרָאפמיטשטימ עשיוויטקעידא ןייק טינ ןּבָאה רעּבָא ,וויטקעידא ןופ

 .ןוויטקעידא עכעלרינילקעד-טינ ןפור יז ןעק עמ .סַאלק רעדנוזַאב
 ;ןליּפשייּב -נעװנָאק א זיא'ס

 ...רעוװָאקראכ ,רעװקסָאמ ,רענאקירעמא ,רעדנעלסור (1 יָאר יי
 .ו.א.א ,עלא ,אזא ,א ראפ סָאװ (2
 רעבָא) ...יירד ,ייוצ :ןעמענלָאצ יד ןגָארטּפָא ךיוא ןעמ ןעק רעהא 6

 .(ויטקעידא רעכעלרינילקעד ַא זיא "רענייא, עכט
 ןוויטקעידא עכעלרינילקעד טינ ןוא עכעלרינילקעד יד ןקינייראפ ןעק עמ ןופ גנוקינייר
 .(רעטרעװטּפַאשגגייא) ןוויטקעידא טאלק ןייא ןיא -רעטרעוו ייווצ

 .ןסַאלק

 ,ברעוודא 2
 ;ןקידדסיוא עכלעזַא ןכיילגרַאפ רימ ןעוו ,8

 סלַא וויטקעידא

 ּברעוודא

 ןירג ןיא םיוב רעד | םיוב רענירג א

 ןירג זיא עקנָאל יד עקנָאל ענירג א
 ,ןירג זיא דלעפ סָאד דלעפ ןירג א

 -קעידא ןא ךיז רַאפ רימ ןבָאה סטכער ןקירדסיוא יד ןיא זַא ,רימ ןקרעמאּב
 סקניל ןקירדסיוא יד ןיא .(עמרָאפ-לונ א זיא סעמרָאּפ ענייז ןופ ענייא) וויט
 עמרָאפ-לונ רעד וצ ךעלנע שיטענָאפ זיא סָאװ ןירג טרָאװ סָאד רימ ןּבָאה
 סָאװ ,טרָאװ ַא רימ ןפור וויטקעידא ?וויטקעידא ןא סע זיא יצ .ןויטקעידא ןופ
 ןָא רע טמענ (וויטנאטסּבוס) עזארפ יא טרָאװ רעדנא ןא ןופ גנַאהּפָא ןיא
 ירד עלַא ןיא .טינ סע רימ ןעעז ָאד .סעמרָאפ עשיוויטקעידא יד ןופ ענייא
 -לעז יד טמוק ,...זיא דלעפ סָאד ,...זיא עקנָאל יד ,...זיא םיוּב רעד :סעזַארּפ
 סעּפע ןזיא'ס--וויטקעידא ןייק טינ סע זיא ."ןירג, (עמרָאפ-לונ) עמרָאפ עקיּב
 .קידנגיל ןעייל ךיא ,ןייש גניז ךיא ,ןירג ברַאפ ךיא :.ּפשייב ךָאנ .שרעדנא

 -דא ןא ןופ עמרָאפ-לונ רעד וצ ךעלנע שיטענאפ ןיא סָאװ ,טרָאװ א א נא
 ?ויטקעידא עזיולּב ַא טלאהטנא סָאװ ,טרָאװ ַא :טדערעג שרעדנא) וויטקעי | 6(

 טינ טרעדנע) םעטסיס-וויטקעידא רעד ןיא ןייא טינ ךיז טסילש רעבָא ,(עמעט
 ,ּברעוודא טסייה ,(דייר ןיא טרָאװ רעדנא ןא ןופ גנַאהּפָא ןיא עמרָאפ ןייז

 .(ןעמוידנורעג יד ,ףעגַא ,ןרעהעג רעהא) * א
 .,ךאז ַא וצ ,ןעמיס א וצ ,גנוּוט ַא וצ ןגָארטעגּפָא ,ןעמיס א טייטאב ברעוודא ןא

 רע טינ ,"טכעלש טינ רָאג רע טּביײרש ךעלטנגייא , :ןברעוודא עוויטקעיּבוס ןופ ליפשייּב יב
 .(רע טּביירש !טרערעג ךעלטנגייא , רָאנ ,"ךעלטנגייא, טּבירש - * 5

 רענעפורעג ַא) סעמרָאפ עשיוויטקעידא ןעמוקאב טפָא ןעק ּפיציטראּפ א זיא ּיציטרַאּפ
 רעד זיא לאפ אזא ןיא .(יורפ ענעפורעג ַא ,ןשטנעמ םענעפורעג א ,שטנעמ ןא לָאמטּפָא

 :רָאפ-לונ ןייק טינ ןיא סע רָאנ ּבױא) ּברעװדא ןא--ךיז ראפ ןיילא ּפיציטראפ -"ייא
 -טייג סָאװ ,רעבָא ּפיציטראפ א .(דניק ןפורעג ַא :ויטקעידא םעד ןופ עמ

 עקיניא ןיא ןוא) עמרָאפּברעװ רעטצעזעגפיונוצ ַא ןופ דנאטשאב  ןיא ןיירא

 -דא ןייק טימ טינ ךיז טרייצאסא רע :ברעוודא ןייק טינ זיא ,(ןלאפ ערעדנא

 .וויטקעי
 עד יע, 4

 סלא טנאיראווניא

 ךייק וצ טינ ןרעהעג סָאװ ,רעטרעװ עלא ןפורנַא ןלָאז רימ ּבױא ,9 סאלקטשער



 (עכעלרעדנעראפמוא) טנאיראווניא ,ןסאלק עקירעהאזיב יד ןופ םענייא
 קי טיי :רעטרעוו ןופ עיצאקיפיסאלק אזא ןעמוקַאּב רימ ןלעװ

 0 עא : טרָאװנָאזרעּפ
 וויטיניפניא
 ּפיציטראּפ
 וויטקעידא
 וויטנאטסבוס
 ברעוודא
 טנאיראווניא
 :ןסייקרעווש ייר א רָאפ -טלעטש עיצאקיפיסאלק יד

 א ןייז ועק ?טכאמעג, :ןסאלק ייוצ וצ קיטייצנייא ןרעהעג טרָאװ ןייא ןעק לָאמא (

 "רעטלא רעד, ןיא ;(ברעוודא ןייק טיג ,ּפיציטראּפ א זיא "טכאלעג,) ּברעוװדא ןא ןוא ּפיציטראּפ

 סָאד. ןיא ,(ויטקעידַא רעטריוויטנאטסּבוס) וויטנאטסבוס ןוא וויטקעידא קיטייצנייא "רעטלא, זיא

 רעטריוויטנאטסּבוס) ,וויטנאטסבוס א ןוא וויטיניפניא ןא קישייצנייא ?ןעגניז; זיא :?ןעגניז ענייש

 ר ,(וויטיניפניא

 -בוס -.סענָאמכאר א .ב .צ ,טרָאװ א ןופ סייקירעהעג רעד ןגעוו סעקייפס ןייז ןענעק'ס 6

 ?טנאיראווניא יצ וויטנאטס

 ,וויטיניפניא ,טרָאװנָאזרעּפ .ב .צ ,שרעדנא רעטועוו יד ןריּפורגרעביא קיטיינ זיא לָאמא 3

 -ניא ןופ ;ּברעװ -סאלק ןייא ןיא טקינייראפ רימ ןּבָאה (םוידנורעג) ןּברעוװודא לייט א ןוא פיציטראּפ

 ןסאלק ייר עצנאג א ןליײטכיוא ךאנ רימ ןלעװ טנאיראוו

 ןעק ,עיצאקיפיסאלק רעקיזָאד רעד ןופ ןטייקרעװש יד ףא טקוקעג טיג
 טיובעג זיא יז ,עיצאקיפיסאלק-ריטנעירא ןא ראפ ןרעװו ןעמונעגנָא יז

 טול טיוּבעג ןייז לָאז סָאװ ,עיצאקיפיסאלק עדעי ,ןּפיצנירּפ ענעדיישראפ טול
 ןעמ ןעק שיטקאפ .רעווש וצ ןעוועג שיטקארּפ טלָאװ ,(שיגָאל) ּפיצנירּפ ןייא
 ,ּפיצנירּפ ןייא טול זיולב ךַארּפש רעד ןופ רעטרעװ יד ןריציפיסאלק טינ
 .ןעגנוניישרעד עכעלכארּפש עסאמ עצנאג א גיוא ןופ ןזָאלסיױרא לָאז עמ ןדייס
 -בעלגעמ יד ןּבעג לָאז יז ,רָאנ ךיז טרעדָאפ רעטרעװ ןופ עיצאקיפיסאלק א ןופ
 .קיטאמארג ןופ םעטסיס א ןעיובוצפוא טייק

 ןלײט (..רעכלעוו ,סָאװ ,רעד ,וד ,ךיא) ןעמָאנָארּפ ענעפורעג יוזא יד
 140 עז ,סַאלק רעדנוזאב ןייק ןיא סיוא טינ לייוורעד רימ

 .טפעהאּב ןופ עמרָאפ .ט
 עמ א בי 2 ן

 -רעוו עקיפליהאב ןוא עקיטיײטאב רעטרעװ ןאראפ ןענייז'ס זא ,ןעזעג ןּבָאה רימ 0
 וצ ךיז ןעיצ רעטטרָאװ רעקיפליהאב א (ךעייש זיא ,טרעהעג) ךיז טיִצ לָאמטּפָא .עקיפליהאב
 ,עקיטײטַאב ךעלעפלעװ עניילק יװ .ב .צ .(ןגָאז וצ יוזא ,םיא טנידאב) ןקיטיײטאב ַא וצ
 וצ "ךיז , ,"ךעלעפלעוו, וצ *יוו, ךיז טיצ ָאד .(.פָאה) רעדניק עניימ ןליפש ךיז
 טיצ "רעד, (,פָאה) עדוס עטירד יד טכירעגּפָא טָאה עטַאט רעד ."ןליּפש,
 ."עדוס , וצ "יד , ,"טכירעגּפָא , וצ "טָאה , ,"עטאט, וצ ךיז

 זיא גנייא ןוא , :עּפורג רעטרעוו רעצנאג ַא וצ ךיוא ןעיצ ךיז ןעק טרָאװ קיפליהאב ַא

 ."לטלעוו ןיימ זיא גנייא , וצ ךיז טיצ *ןוא , --"לטלעוו ןייֵמ

 עכלעזא ּביוא) עקיפליהאב ענייז טימ ןעמאזוצ ,טרָאװ קיטייטאּב א
 .(דילגעזארפ) עמגאטניס ,עזארפ א ןופ לייט סלא ,טסייה (ןאראפ ןענייז

 לי .טפעה אב
 יטײטַאּב ןוא

 - טי :נא רעד וצ ענייא סעמגאטניס יד טּפָא ְךיִז ןעיִצ עזארפ א ןיא 1
 ןרעדנַא -ָאו ,רעדניק עניימ ןליּפש ךיז ךעלעפלעװ עניילק יװ :ליּטשייּב ,רערעד



 רעראטנעמעלש

 טפטקהאּב

 טפעהַאברעסרעוד

 ןופ גנוטלַאּפשעצ

 -עלע ףַא טפעהאּב

 -ַאּב עדַאטנעמ
 ןטפעה

-- 32 -- : 

 ;ךיז ןעיצ'ס .רעדניק--עניימ--ןליּפש ךיז--עניילק--ךעלעפלעוו יו :סעמגאטניס 5 זיא
 -ניק עניימ,רעדניק ןליּפש ךיז ,ןליּפש ךיז ךעלעפלעוו יװ ,ךעלעפלעוו עניילק יװ
 .וואא עניימ ןליּפש ךיז ,עניימ ךעלעפלעוו יװ ,ןליפש ךיז עניילק :טינ ךיז ןעיצ'ס ;רעד

 קידנעטש טינ ןעמ ןעק גנויצ-סעמגאטניס ןופ ירעטירק ןשיטאמארג א
 -ניס יד ףוא ןעמ טמענ--עזארפ יד קיטכיר טייטשראפ עמ ביוא רעבָא .ןבעג
 זיא סעמגאטניס ןופ גנויצ ןגעװ קעפָאס א רעדָא טיירטש ַא .גנויצ-סעמגאט
 .עזארפ רעד ןופ ןיימ םעד ןגעװ קעפָאס א רעדָא טיירטש א לָאמטּפָא

 ָאד (.םאה) ןייז ןגעוו ןופ סושער ןיא גָאט ןצנאג א :ליּפשייב א ךָאנ
 ךיז ןעיצ ייז .ןייז ,ןגעוו ןופ ,סושער ןיא ,ןצנאג ,גָאט א :סעמגאטניס 5 זיא
 -ער ןיא ןייז גָאט א שטָאכ ליו ךיא :גרפ) ןייז גָאט א ,גָאט ןצנאג א :יוזא
 רעבָא ךיז ןעיצ סע ;ןײז סושער ןיא ,ןגעװ ןופ סושער ןיא ,(ןגעוו ןופ סוש
 .ג .ד .א ןייז ןגעו ןופ ,ןגעו ןופ גָאט א ,סושער ןיא גָאט א :טינ

 ןא ןדליּב ,רערעדנא רעד ּוצ ענייא ךיז ןעיצ סָאװ ,סעמגאטניס ייווצ

 ,טפעהאב ןראטנעמעלע
 . ןופ עקפאד טינ ךיז טדליב טפעהאב רעראטנעמעלע ןא זא ,ןעעז רימ

 ,סעמגאטניס עשינייכש
 :סעוארפ יד ןכיילגראפ רימ ןעוו ,2
 .ןענרעל ייז טייג רע
 .ןענרעל ייז ,טיײג רע

 סעמגאטניס עלא ךיז ןעיצ עוארפ רעטשרע רעד ןיא זא ,רימ ןעעז --
 : :רערעדנא רעד וצ ענייא

 טייג--רע
 ןענרעל--טייג
 ,ןענרעל--ייז

 טייג--רע :טינ--רעטייווצ רעד ןיא
 .ןענרעל--ייז

 ,ןגָאז ןרימ סָאװ ,םעד ךרוד ןענעכייצאב רימ ןלעוו ריישרעטנוא אזא

 ערעדנא יד ןוא ,טפעהאּב-רעטרעוו ןייא טלאהטנא עזארפ עטשרע יד זא

 .ןטפעהאב-רעטרעוו ייווצ

 דײר לייט אזא רימ ןפור (טפעהאּב ,רעצריק) טפעהאּב-רעטרעוו

 סעמגאטניס עלא ּוװ ,(עזארפ ַא יװ רעקינייװ ןייז ןעק ןוא עזארפ ַא ןייז ןעק)
 ;ןליּפשיײב ךָאנ.(רעטעּפש--ןוויטקערָאק).גנוטפעהאב רעשיטאמארג ךרוד ךיז ןעלטייק

 ףא ּפָארא טקוק טסַאג רעד ןוא ,טסאג ןפא ןקוק ןגױא סנעמעלא (
 ;ןטפעהאב עראטנעמעלע (.לא .לָאש) .ררע רעד

 ןגיוא סנעמעלא

 ןקוק ןגיוא
 טסאג ןפא ןקוק

 טקוק טסַאג רעד
 ּפָארא טקוק
 ,דרע רעד ףא טקוק

 ,ןטפעהאּב ייווצ ןופ טייטשאב עזארפ יד זַא ,ןקרעמאּב וצ רעווש טינ
 םעד ןיא טכעלקריווראפ טרעוו יז) ןאראּפ עי ויא ןטפעהאב ערייב ןשיווצ גנודניּבראפ א

 ןשיוצ טינ ,ןטפעהאּב עצנאג ייווצ ןשיװצ גנודניּבראפ א זיא'ס רעּבָא ,("ןּוא , טרָאװ ןכרוד לאּפ

 .סעמגאטניס ענלעצנייא
 ןקַאמשעג ַא םיא ןופ ּפַאכ ןוא עילע רעדורב ןיימ וצ ךיא גָאז יװַא (2

 .(.לא .לָאש) ןײרַא קאּב רעטכער רעד ןיא טנאה רעקניל רעד טימ שטַאּפ

 ;ןטפעהַאב עראטנעמעלע

 עי



 גָאז יוזא
 ךיא גָאז
 (* רעדורב וצ :גָאז

 רעדורּב ןיימ וצ

 עילע רעדורּב וצ
 ּפַאכ ןוא גָאז

 םיא ןופ ּפַאכ
 שטאּפ א ּפַאכ

 שטאּפ ןקַאמשעג א

 טנַאה רעד טימ שטַאּפ ַא

 טנַאה רעקניל רעד טימ

 ןײרַא קַאב ןיא שטאּפ א
 ןיירא קַאב רעטכער רעד ןיא

 ,טפעהאּב ןייא זיא עזַארפ עצנַאג יד זא ,ןעמיס ַא
 ןייא ןופ טייטשאּב סָאװ ,עזארפ א ןשיװצ דיישרעטנוא רעד זא ,רימ ןעעז ןליּפשייּב יד ןופ

 -ָאטניא רעד ןיא טלגיּפשעגּפָא קידנעטש טינ טרעװ ןטפעהאּב ערערעמ ןופ עזארפ א ןוא ,טפעהאּב

 ,ייווצ רעדָא ,טפעהאּב ןייא זיא ָאד יצ ,עמָאק יד עקאט טזייוו *ןענרעל ייז טייג רע, ןיא :עיצאנ

 טינ יז טרעוו טפירש ןיא) ןאראפ (עיצאנָאטניא רעד ןיא) עמָאק א זיא ליּפשייּב ןטצעל ןיא רעּבָא

 .טפעהאּב ןייא סע זיא ךָאד ןוא ,(טנכייצאב
 גנורעדילגרייר -רפ ןופ טייטשאּב דייר יד :גנורעדילגדײר ןופ סעפוטש 5 ןפיוא אזא ףא ןיוש רימ ןּבָאה

 ןופ טרָאװ א ,רעטרעװ ןופ עמגאטניס א ,סעמגאטניס ןופ טפעהאּב א ,ןטפעהאּב ןופ עזארפ א ,סעז

 -נאג א ,טפעהאּב ןייא עזאיפ עצנאג א ,עזארפ ןייא ןטלאהטנא לָאמא ןעק דייר עצנאג א ,סעמעפרָאמ

 יד .עמעפרָאמ ןייא טרָאװ רעצנאג א ,טרָאװ ןייא עמגאטניס עצנאג א ,עמגאטניס ןייא טפעהאּב רעֹצ

 ,טפָא סרעדנוזאּב רָאפ ןעמוק ןלאפ עטצעל ייווצ

 .טפעהאּב ןופ עמרָאפ 3
 טָאה טפעהאב א" יוזאיוו ןוא טפעהאּב ןעניײז סעמגאטניס יד יוזאיוו ,ןפיוא רעד .2

 ןוא ןלעירעטאמ איטפעהאב ןופ עמרָאפ יד טעדליב ,רערעדנא רעד וצ ענייא ךיז ןעיצ
 ןלַאמרָאפ א ;,פשייב

 יטב .רערעל רעטנאקאב ַא טייג'ס
 ,םיוּב רעכיוה ַא טסקאוו'ס
 טלאהטנא סעזארפ יד ןופ ערעדעי לייו ,ןטפעהאּב ---) סעזארפ עדייּב

 :עמרָאפ עקיבלעז יד ןבָאה (טפעהאּב ןייא
 -בוס ַא ןופ ּפָא טגנייה סָאװ ,טרָאװנָאזרעּפ ַא ןאראפ זיא עדייב ןיא (

 -בוס ַא ןופ ּפָא-טגנייה סָאװ ,וויטקעידא ןא ןאראפ זיא עדייב ןיא ,וויטנאטס
 עדייב ןיא (2 .(וויטאנימָאנ ַא) וויטנאטסבוס ַא ןאראפ זיא עדייב ןיא ,וויטנאטס
 -קעידא-ַא--טרָאװנָאזרעּפ :רעדייס ןקיּבלעז ןיא רעטרעװ יד ןעייטש סעזארפ
 רעקיּבלעז רעד טימ טדערעגסיורא ןרעוװ סעזַארפ ערייב (3 .וויטנאטסּבוס--וויט
 ,עיצאנָאטניא

 :סעמרָאפ ענעדיישרַאפ טימ ןטפעהאּב ןענייז טָא
 .(רעטסוש ןייק טינ) רערעל רעטנאקאב ַא טייג'ס
 ,(רעטנאקַאּבמוא ןייק טינ) רערעל רעטנאקַאּב ַא טייג'ס
 ,טייג רערעל רעטנאקאּב ַא

 רעד זיא ָאד רעּבָא ,"רעדורב (םעד וצ) םוצ גָאז, ךָאנ ,"רעדורּב וצ גָאז; טינ טגָאז עמ (*

 ויא'ס סָאװ ,סָאד רָאנ ןריזילאנא ןפראד רימ ןוא ,ָאטינ ךאזרוא רעסיװעג א ּבילוצ "םעד . לקיטרא
 .טסקעט ןיא ןּבעגעג
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 ?טייג רערעל רעטנאקאּב ַא
 ,טייג רעטנאקאב ַא רערעל ַא

 :סעמרָאּפ יד טול טריּפורג ןענייז ןטפעהאּב עקיזָאד יד
 .ןרעקא קיסיילפ ,ןּביײרש ןייש ,ןפיול ךיג ,ןעגנירּפש ךיוה (1

 - .ןבירשעג ןייש ,ןפָאלעג ךיג ,ןעגנורּפשעג ךיוה (2

 .קיסיילפ טסרעקא ,ךיג טספיול ,ךיֹוה טסגנירּפש (2

 ,רעּבײרש רענעסעגראפ ַא ,טנאוו עסייוו ַא ,גנורּפש רעכיוה ַא 4

 ַא טימ בוטש ַא ,דָאלפוש ַא טימ שיט א ,ןשטנעמ טימ טָאטש ַא 5
 .ךַאד

 -אמ) טלאהניא רעד ןיא (טייטאב רעלאמרָאפ) עמרָאפ יד זא ,ןעעז רימ
 -ניא ןקיבלעז םעד :ןדנוּבראפ טינ ןענייז טפעהאב ַא ןופ (טייטאּב רעלעירעט
 עמרָאפ עקיּבלעז יִד ןיא ,סעמרָאפ ענעדיישרַאפ ןיא ןקירדסיוא ןעמ ןעק טלאה
 -ידאב ןעק (וויטאנַימָאנ -- וויטנאטסבוס -|- וויטקעידא -| טרָאװנאזרעּפ .ּב .צ)
 .ןטלאהניא ענעדיישראפ ןענ

 אזא ןיא ןלעטשעצ יז ןעמ ןעק ,"רעײג ,ןּבירש ,רעּבירש , רעטרעוו ירד ןּבָאה רימ ןעוו ןשירוצ עיגָאלאנא

 : רעדייס טרָאװו ןופ עמרָאפ
 ךעלנע לעירעטַאמ

 טפעהַאב ןופ ןוא
 א א א

 ןּביירש רעּבײרש } לאמרָאפ

 א רעייג | ךעלנע

 ןוא ןּבײרש ןופ טײיטאב ןלָאמרָאפ םעד ןבָאה לָאז; סָאװ ,טרָאװ ןטרעפ ַא ןעניפעג ןעק ןעמ ןוא
 ץרָאּפָארּפ רעד וצ עלאנָאיצרָאּפָארּפ עטרעפ א ,ןגָאז וצ ױזַא) רעיײג ןופ טייטאּב ןלעירעטאמ םעד
 ףטפעהאּב עצנאג טימ ןייז ןעק יוזא טקנוּפ ."ןײג , ןייז טעװ סָאד - (צ : ןּביירש- -רעײג : רעּביײרש

 ךעלנע לציועטאמ

 .טנירג םיוּב רעד םיוּב רענירג רעד |} לאמרָאפ

 0 שטנעמ רעקנַארק רעד | ךעלנע

 .טקניײוק שטנעמ רעד ."עלאנָאיצרַאּפָארּפ עטרעפ ,

 ןארַאפ ןענייז .וו.איא ?ןביירש ,רעּבײרש6 רעטרעוו יד ןיא 4 עי
 ,רע- ןסקיפוס יד ןעניײז סָאד .עמרָאפ רעד ןופ סרעגערט--ןעגנַאלק עלעיצעּפס א ץיא םינ
 ?ןטפעהַאב ןיא עמרָאפ רעד ןופ סרעגערט יד ןענייז עשז רעװ .וו .א .א ן-- טפעהאּב

 ןוא ,טנירג םיוב רעד ,םױּב רענירג רעד :ןטפעהַאּב יד ןעמענ ןרימ ביוא
 עלעירעטַאמ יד ןופ סרעגערט סלא ,םיױּב ,ןירג ןעגנַאלק יד ןלייטסיוא ןרימ
 .ןןבביילּב טעװ ,("טלאהניא,) ןטיײטַאב

 /  (םיוב) רע(נירג) רעד (4
 ט(נירג) (םיוב) רעד (2

 רעטרעװ ערעדנוזאב ןופ ןסקיפא ,(רעד) רעטרעוו עקיפליהאב .ה-ד
 עזַארפ רעטשרע רעד ןיא) רעטרעוו יד ןופ רעדייס רעד ןוא (ט ,רע) 6 עח

 רעטרעפ א .(טרעקרַאפ .רעטייווצ רעד ןיא ,"םיוב , ךָאנרעד "(רע)נירג , רעירפ
 ןלעװ דלַאב .עיצאנָאטניא זיא טפעהאב א ןופ טייטאּב ןלַאמרָאפ םנופ רעגערט

 ;ןכיילגרַאפ רימָאל ."עמרָאפ-לונ, א ןעז ךָאנ רימ 55 ?'
 ןסע םיא ףור ךיא
 .ןדיירנייא םיא ווּורּפ ךיא

 רעּבָא זיא'ס--שיגָאלאנא טױּבעג ןענייז ןטפעהַאּב עדייב זא ,ןזיײװסיױא ןעק'ס
 :ןטפעהאב עראטנעמעלע יד טלאהטנא טפעהאב רעטשרע רעד .סעָאט א

 ףור -- ךיא
 םיא -- ףור
 ןסע -- ףור

 א ןופ עמרָאפ-לונ

 טפעהאב
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 וװּורּפ -- ךיא ; רעטייווצ רעד
 ןדיירנייא ווּורַּפ
 ןדיירנייא םיא

 -רַאפ סָאװ) "וורּפ, ּוצ טינ--ןטייווצ ןיא ,"ףור, ּוצ "םיא , ךיז טיצ ןטשרע ןיא
 340 עז ."ןדיירנייא, ּוצ רָאנ ,("ףור, ןופ טרָא םעד ָאד טמענ

 -עג ןוא רענעפָא א ָאד זיא "טנירג םיוב רעד, ןוא *םיוב רענירג רעד, ןשיוצ 5
 ר א -רעּפ א ןַאראפ זיא טפעהאּב ןטייווצ ןיא .דיישרעטנוא רעלאמרָאפ רעקיטכיוו
 ,קנאדעג א סיוא רעּבירעד טקירד רעטייוװצ רעד .טינ ןטשרע ןיא ,טרָאװנָאז
 רעֶבָא ,ןעמיס א טימ ןעמַאװצ ,סעמע) ךָאז א רָאנ טנכיײצַאב רעטשרע רעד
 דַאֹּב רענעפָא ךיא ףור טרָאװנָאזרעּפ א ןָא טפעהאּב א .(גנוריטאטסנָאק ןָא

 .ץאז רעדָא טפעהאּב רענעסָאלשעג--טרָאװנָאזרעּפ א טימ ,טפעה

 .קיטאמארג 0
 .קיטאמארג ןופ טרָא .ן

 -עס ןוא קיטענָאפ קיטענָאפ ףא ןלייטנייא ןעמ ןעק ךארּפש א ןגעװ ערעל יד: 6

 ןעייטש קיבנאמ ןוא (ךיז ראפ ןיילא ןסעצָארּפ עכעלגנַאלק ןוא ןעגנַאלק יד ןגעװ ערעל)

 שר רַאפ ןיילא ןטײטַאב יד ןגעו ערעל) עיגָאלָאיסאמעס רעדָא קיטנאמעס
 : ,ןטײטאּב ערעיײז טימ ןעמאווצ ןעגנאלק יד רעבָא טנרעלרעד עמ ןעוו

 ;ערעלכַארּפש ןופ גנוגייווצעצ ַאזא רימ ןעמוקאב
 ןגעוו ערעל |

 ראקירפעהפופ | ר ינטכעהנ) טעמע ּי ו ן ג רעל

 ןעמָאנ -| .ןעגנוריפ רעארעוו |

 ןגעוו ערעל

 (עיגָאלָאיסאמעס) | עיגָאלָאעזַארפ | עיגָאלָאקיסקעל | עלעירעטאמ

 | |  ןטייטאּב

 -אּב קיטאמארג | :

 | ו ערעל
 -רָאמ ןופ טייטש קיטאמארג | סקאטניס | עיגָאלָאפרָאמ | אי
 ןוא עיגָאלָאפ סעמרָאפ

 סקַאטניס עג

 ךיוא טסיײה עּפורגרעטרעװ רעדָא טרָאװ ןופ טייטאּב רעלעירעטאמ
 ,רעשיטאמארג ךיוא טסייה טייטאּב רעלאמרָאפ ,רעשיסקעל

 : עקידרעדנעטרָאװ .סקאטניס ןוא עיגָאלָאּפרָאמ ןשיווצ ןלַאּפ-קעּפָאס ןארַאפ
 127  ;עיגָאלָאפרָאמ ּוצ רעבירעד ןרעהעג ,רעטרעװ ןופ סעמרָאפ ןענייז סעמרָאפ

 24 ע  ,סעמרָאפ-טפעהאב ןופ ןעלטימ טײצ רעקיבלעז רעד ןיא רעבָא ןענייז ייז

 עשיסקאטניס ךיוא עקאט ךיז ןפור ייז) .סקאטניס וצ ךיוא ייז ןרעהעג
 ,(טרָאװ ןופ סעמרָאפ

 -לענָאיצנעװנָאק .ה .ד) סעמרָאפ עכלעזא ןופ ?גנודליב , יד עיגָאלָאפרָאמ ןיא ןעמ טנרעלרעד ךעלנַײוװעג

 רעד ןופ טייק עשיטנאמעס רעײז) "טייטאּב , רערָא ץונאּב, רעייז .סקַאטניס ןיִא ןוא (טייז עכעלגנַאלק רעייז

 גנולייט ןופ גנודליּב ןגעֹוו ןדײו טינ ןעק עמ :טקיטכערַאּבטינ ןוא ךעלטסניק זיא גנולייטעצ אזא .(טייז

 ריא טײטשַאב סָאװ ןיא .ה.ד עמרָאפ א רַאפ סע ויא סָאװ ,קידנסיוו טינ ,.ג.ד,א עמרָאפנָאזּרעּפ

 :עיצקנופ
 -ָאלָאּפרָאמ , .טײקיונעג ןופ טײװ ןענייז קיטאמארג ,סקאטניס ,עיגָאלָאּפרָאמ ןענימרעט יד

 רַאפ ןעמָאנ רעקיסַאּפ רעד ןעוועג טלָאװ סָאד זא ױזַא ,?ערעלנעמרָאפ , ךעלּבעטשכוּב טייטאּב *עיג

 -ניּברַאפ ןגעוו עיעל יד .ה .ד ,גנודניּברַאפ ,גנוקיניירַאפ טייטאּב "סקאטניס , לאלכיב קיטאמארג

 .(!םיאכ ;םוק ;טסעז) טרָאװ ןייא ןופ ןײטשַאּב רעּבָא ןעק עזארפ א .דייר ןוא רעטרעוװ ןופ גנוד

 -כוּב טייטאּב ?קיטאמארג ,, .סקאטניס ןיא טנרעלרעד ךיוא ןגעווטסעדנופ טרעוו עזארפ אזא ןוא

 רעד--רעלעמקנייד-טפירש עטלַא ןּביײלקוצרעדנאנַאפ טסנוק יד .ה .ד ,ערעל-טפירש רערָא-ןבאטש
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 עו יי

 -ספליה א ןעוועג זיא יז ּוװ ,דנַאלנכירג ןטלא ןיא קיטאמַארג ןופ עילָאר רעד ןופ ךיז טמענ ןעמָאנ
 וצ ןגָארטוצּפָא טינ ערעלטפירש עקּפַאד ןעמונעגנָא זיא טנייה .ןטעָאּפ עטלא ןענעייל םאּב לטימ
 .עיפַארגָאטרָא--ןילּפיצסיד רעדנוזַאּב א ןיא ןלייטוצסיוא רָאנ ,קיטאמארג

 עמרָאפ-וויטארעּפמיא :קיסקעל ןוא קיטאמארג ןשיווצ ןטקנוּפריראּב ןאראפ ןטניי'ס ,7 ןשיוװצ עליפא
 געמ ,("ןעמענ טסלָאז לו ךיא,) לו רעטרעװ יד ןוא ,קיטאמַארג ןיא טנרעלרעד טרעװ ("םענ.) ןוא עי
 ,ויטארעפמיא סָאװ ,סנגיא סָאד ןטייטאּב יז םאגאה ,קיסקעל ןיא - - .ג.ד.א ("ןעמענ טסנעמ.) רעיא א :

 .קיסקעל---(ּבוטש ןיילק א) ?ןיילק , ,קיטאמארג זיא---(לּביטש) סקיפוס-רענעלקרַאפ .ץענערג

 טימ ,טפאשנסיוו עלאמרָאפ א ןיא יז .ה .ד ,סעמרָאפ ןגעוו ערעל א ויא קיטאמארג 8 א קיטאמארג
 זיא ןוייא  סעזַארּפ יד .ןָאט ּוצ טינ יז טָאה סעזארפ ןוא רעטרעוו ןופ ןטייטאּב עלעירעטאמ יד עלאמרַאפ

 .גידיא "ןשיק יד ףיַאד עמ ,רעכיג ףָאלש , ,"טכיל-ןיראעטס א זיא ייווצ לָאמ ייווצ ,?קיטכיזכרוד

 א עקאט זיא ייװצ לָאמ ייוצ יצ ןוא קישסיזכרוד עקאט זיא ןזייא יצ .קיטכיר שיטאמארג ןענייז
 קיטאמארג .קיטאמארג ןופ טינ ,קיטַאמעטאמ ןוא קיזיפ ןופ סעגַארפ ןענייז טָאד - טכיל-ןיראעטס
 ףא טצינעגסיוא ןרעוו ןסרוסער יד יצ ,קיגנײהּפָאמוא ,ןסרוסער עכעלכַארּפש עסיוועג טנרעלרעד
 .דרוסּבא ןַא רעדָא ןגיל א רעדָא טקאפ א ןבעגוצרעביא

 רעד :םינאפיוא יײלרעײװצ ףַא ןרעו טנרעלרעד ןעק ךַארּפש א 9 ןוא עשירָאטסיה
 עקיריזיטַאמעטסיס) טנעמַאמ ןטמיטשַאב ןייא ןיא ךַארּפש רעד ןופ דנאטשוצ א יו

 .(ערעלכארּפש עשירָאטסיה) ךַארּפש רעד ןופ גנולקיווטנא יד ןוא (ערעלכַארּפש ' * /'  ערעלכַארּפש ע
 זיולב עקיריזיטאמעטסיס יד זיא ערעלכארּפש רעשירָאטסיה ןופ טקנוּפדנאטש ןופ
 ןיילא טרעוו ןשיטערָאעט ןוא ןשיטקארּפ ַא רעבָא טָאה יז .טעברא-טיירגוצ א
 ,ךיוא ךיז רַאפ

 זיא סָאד ,עיגָאלָאמיטע טסייה ,טקנופדנאטש ןשירָאטסיה ןופ טנועלרעד ,עיגָאלָאקיסקעל עיגָאלָאמיטע

 גנומאטשּפָא יד ךיוא .רעטרעװ ענלעצנייא ןופ עטכישעג ןוא גנומאטשּפָא ןגעוו ערעל יד ָאזלא
 טיג זיא "ןענוואד  ןופ עיגָאלָאמיטע יד , .ּב.צ ."עיגָאלָאמיטע , ןעמ טפור טרָאװ א ןופ עפוג

 .טרָאװ סָאד טָא טמאטש ןענאוונופ ,טסּוװיאב יונעג טינ זיא'ס .ה .ד ,"טלעטשעגטסעפ

 טימ ןעמַאזוצ קיטענָאפ ןעמ טגעלפ קיטאמארג-לוש רעטלַא רעד ןיא
 רע לי ,םעװקַאב טינ זיא ןימרעט רעד ."עיגָאלָאמיטע , ןפור עיגָאלָאפרָאמ
 ,טייטאב רעדנא ןַא טפַאשנסיװ רעד ןיא טָאה

 טפאשגסיוו

 .סרוק ןשיטאמארג א ןופ יוב ןופ ןּפיצנירּפ 2
 א ,רעטסעיער א ףא סלא ךיא קוק קיטאמַארג ןופ סרוק א ףא 0 א- -קיטאמארג

 -כיוו יד ןופ ךעלטנגייא) ךַארּפש רעד ןופ סעמרָאפ ענענארַאפ יד ןופ עמישער ןופ עמישעו
 -עלטייטאב ןוא רעכעלגנאלק ריא ןופ טנרעלרעד טרעוו עמרָאפ עדעי .(ערעקיט  .סעמרָאפ

 .סעמרָאּפ עטנעָאנ ךעלטײטַאב ,ערעדנא טימ ןכילגרַאפ טרעװ ןוא ,טייז רעכ
 קרַאטש טינ ןוא םעווקאב טינ זיא עיגָאלָאפרַאמ ןיא סקאטניס ןצענערגּפָא

 ןעגנאלק יד;טױל ןרעװ טלעטשעגסיוא ןעק סעמרָאפ ןופ עמישער יד .קיטיינ ןיא טגרעלרעד
 וצ טייטאב ןופ , ןייג) ןטײטַאּב יד טול רעדָא (יטײיטַאּב וצ גנַאלק ןופ,, ןייג) .ןעגנוטכיר ייווצ

 רימ ןסייו יו םורָאװ ,םעווקאב טינ זיא ןטייטאב יד ןופ ןּבײהנָא .(?גנאלק
 ףַארּפש רענעי רעדָא רעד ןיא טקירדעגסיוא ןרעװ ןטיײטַאּב ערעסָאװ ,ןעד
 ןופ רעּבָא קעװצ רעד .(םינָאמיס עלאמרָאפ) ןעגנאלק יד טױל טינ בױא
 -אּב עלאמרָאפ סיוא ןקירד סָאװ ,ןעגנַאלק םעטסיס יד טינ זיא קיטאמארג
 =ערגאב טינ ךיז ןעמ ןעק רעבירעד .עפוג ןטייטאּב םעטסיס יד רָאנ ,ןכייט
 םעדכָאנ זומ עמ רָאנ ,"טייטאב ּוצ גנַאלק ןופ, ,געװ ןטשרע ןטימ ןצענ
 .ָאקיסקעל רעקידנעייװצ ןימ א ךיז טמוקאּב'ס .געװ ןטייווצ םעד ןכַאמכרוד
 יד -- ןטייווצ ןיא ,ןטייטאּב ףַא טשטייטראפ ןעגנאלק יד ןרעװ םענייא ןיא
 .ןעגנַאלק ףַא ןטײטַאּב

 -עטסיס א ןיא) ךַארּפש רעקיטנייה רעד ןופ ןטקאפ יד ןופ עיצאקיפיסַאלק יד ןופ טקריװַאּב טינ
 ,ךארּפש רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ ןרעוװ טקריוװאּב טינ ףראד (סרוק ןקיריזיטאמ ןופ עטכישעג רעד

 ,ג.ד.א סעיצאיסָאסא עקילָאמא רעדָא סעמרָאפ יד ןופ סעיצקנופ עקילָאמא יד ןופ ??ײיז5 יי



 קוק ַא טימ ןוא ןענרעלרעד זיולב--"עשימעדאקא. ,עשיטערָאעט א ןייז ןעק ךַארּפש רעד וצ גנויצאּב יר
 ןופ טייז רעד ןיא ןריסרָאּפ ,ןליוו רעזדנוא טיול גנולקיווטנא ריא ןדנעװנָא- -עשינּכעטָאװגניל ,עשיטקארּפ א ןוא ,יו
 קינכעטָאװגניל ןייק .ענעשטנּוװעג וצ ענעשטנּוװעג-טינ יד ןרימרָאּפסנארט ,ןסעצָארּפ-גנולקיווטנא ענעשטנּוװעג יד
 עשיגָאלָאיּב ,קינכעט עשימעכ ,קינכעט עשיויפ ןארַאפ זיא'ס יו ןעניז םעד ןיא קינכעטָאװגניל
 -כַארּפש ןופ ןטקנוּפ ענלעצנייא ןיא .טײג וצרעד רעּבָא .ָאטינ ךָאנ זיא--(ןיצידעמ .ב .צ) קינכעט
 .גנושימניירא עקיניזטסּוװאּב רעזדנוא קיטיינ ןוא ךעלגעמ ןיוש זיא ןּבעל



 : .לייטטנורג
 .טײטַאּב וצ גנַאלק ןופ :גנוטכיר עטשרע

 .ט ר א וו 1

 .וויטנאטסּבוס ןופ גנודליב .!
 ,עיצאקיפיסַאלק 1

 .נייא ןעמ ןעק גנודליּבטרַאװ ןופ םינַאמיס עלאמרָאפ יד טול 1 ןעק ןוויטנַאטסּבוס
 : :יוזא ןוויטנאטסּבוס ןלייט ןייציפיסַאלק ןעמ

 ;ןעגנוריוויטנאטסבוס ןוא ןוויטנאטסבוס עכעלטנגַײא 4 ר
 ןיא ,טלדנאוװראפ ןרעװ סָאװ ,ןוויטנאטסּבוס-טינ ןסייה ןעגנוריױויטנַאטסּבוס 0

 .ּב .צ םינָאמיס עלעיצעפס ךרוד טינ ,טפקעטנָאק ןכרוד זיולב ןוויטנַאטסּבוס

 -על ,רערעל ,שטנעמ ,שיט (.טרױװײטנַאטסּבּוס) טנייה רעד--(טנאיראווניא) טנייה
 | .ןויטנאטסבוס עכעלטנגייא ןענייז רערעלפרָאד ,סרערעל ,עקרער

 ןײא טימ) עכאפנייא ףא ךיז ןלייט ןוויטנאטסּבוס עכעלטנגייא (2
 זיא "רערעלפרָאד , ;(לצרָאװ ןייא יו רעמ) עטצעזעגפיונוצ ןוא (לצרָאװ

 .טצעזעגפיונוצ

 -לעזא ףא ןוא (ןסקיפא ןָא) עקידלצרָאוװ ףא ךיז ןלייט עכאפנייא (3
 ו | .ןסקיפא ןגָאמרַאפ סָאװ ,עכ

 רעדָא (שטנעמ ,שיט) םינָאמיס םוש ןָא רעדָא ןענייז עקידלצרָאװ (4

 .(ןטערט .גרפ ,טָארט) ןעמיס ןלַאמרָאפ סלא גנוגייּב רעטסקינעוװניא טימ
 ןגָאמרַאפ סָאװ ,יד .ה .ד) עקידעמרָאפ יד ךָאנ ךיז ןלייט רעטייוו (5

 סקיפא ןטױל סעּפורג ערעדנוזאב ףא (ןסקיפא רעדָא גנוגייּב עטסקינעווניא
 ןטױל סעּפורװג ףא ךיז ןלייט עטצעזעגפיונוצ יד ךיוא ;ןעמיס רעדנא רעדָא
 .ץַאזפיונוצ ןופ ּפיט ןוא ןפיוא

 סאוו ,עכלעזא (1 :שרעדנא ןוויטנאטסּבוס ךיז ןלײט ןטיײיטא ב על אמרָא פ יד טױל -רָאפ יד טול ןוא

 ,םינָאמיס ,ןעגנוּוט ןטייטאב סָאװ ןוא (רערעל ,שטנעמ ,שיט) ןיז ןטיירּב ןיא ןכַאז ןטייטאּב ןטייטַאּב עלַאמ

 -נגעג ןייא ןטייטאּב סאוו עכלעזא (2 } (קילדנעצ .טייקסייוו ,גנאג) עטלעטשעגרָאפ שיוויטנאטסּבוס

 -נגעג א ןטייטאּב סָאװ ,עכלעזא 3 } (ןשטנעמ--שטנעמ) םענייא יוװ רעמ ןטייטאב סָאו ןוא דנאטש

 סָאװ ,עכלעזא (4 ;(לשיט--שיט) סיירג רעלַאמרָאנ ןופ רענעלק ןוא סיירג רעלאמרָאנ ןופ דנַאטש

 טול ןשטנעמ א ןענעכייצאּב סָאװ ,(רָאטארעּפָאָאק ,רערעל) גנוּוס א סעּפע ןופ רעוט א ןענעכייצאּב

 .ןואא (ןַאמספרָאד ,רערנעלגנייא) גנומאטשּפָא ןייז

 -נאטסבוס ןופ עיצאקיפיסאלק רעד אב ןצונוצסייא םעווקאב ראפ סיורא ךיז טזייוו שיסקַארּפ

 -רעד ןוא ,(םינָאמיס עלאמרָאפ טיול} ןפיוא ןטשרע םנופ ןּבײהנָא ;םינאפיֹוא ערייב ןוויט

 םוצ סייוולייט ןײגרעבירַא -- (ןסקיפא ערעדנוזאּב) סערוש-עיצאקיפיסאלק עקירערינ יד וצ קידנעייג

 יײס ,םעד טױל ייס עיצאקיפיסאלק ענעטלאהעגסיוא ןא .(ןטייטאּב עלאמרָאפ טיול) ןפיוא ןטיווצ

 -ּביוו ,לָאצרעמ) ןעגנוניישרעד ןסקעלּפמָאק ענעי טרעטנָאלּפראפ ליפ וצ טלָאװ ,ןפיוא םענעי טול
 ףרַאש ץנַאג סלא ןטכארטאּב וצ טנייועג ןענייז רימ סםָאװ ,(.גדא ןצאזפיונוצ ,ןעמענ עכעל

 .עטצינערגעגּפָא



 = יט =

 .ןסקיפוס .2
 עשיוויטנאטסּבוס ןופ ןסקיפוס יד ץוכא) ןוויטנאטסּבוס ןדליּב וצ ףא ןעניד סָאװ ,ןסקיפוס עטסקיטכיו יד 2

 סָאװ ,לָאצרעמ ןוא ןעמענ-טכאראפ ,ןעמענ ענעגיוצראפ ,ןעמענ-רענעלקראפ ,ןעמענ עכעלּבייוו

 יר ףַא עלעבַאט עז) :עלעּבאט רעקיזָאד רעד ןיא ןבעגעג ןענייז ,(רעדנוזאּב ןרעװ טנרעלרעד ןלעוו

 .(43--40 ןטייז

 .ןסקיפוס ערענעטלעז

 -ראירטַאּפ ,טַאירַאטערקעס ,טַאכרַאירטַאמ ,טַאסערדַא :טא--(רעד) 2
 | ,טאירַאטעלָארּפ ,טַאכ

 -- ךיוא ;טנאנָאסנָאק ןקידרעירפ ןופ גנוכייווראפ טימ טּפָא) קַא--(רעד)
 -ּבוס א טָאה) קאינזיולק ,קאיּוװצ ,קאיליופ ,קאינדוקסאּפ ,קאינפיירט :(קאינ
 .(גנוטכַארַאפ ןופ טייטאב ןוויטקעי

 רעשירארעטיל ןיא טייצ עטצעל יד טיירּפשראפ טרעװ) עדאי-- (יד)
 ,עדאירולטעּפ ,עדאיווָאמָאלבָא : (--ןנז1144 ןשיסור ןופ שטייטרַאפ סלא ךַארּפש
 .עדַאיװָאזאמַארַאק

 -ציוו ,גנילגיוצרעד ,גנילשזדנָאלּב ,(.לא .לָאש) גנילפריווסיוא :גניל--(רעד)
 טרעװ ;(קילדנעצ) גנילדנעצ ,גנילטסקעז ,גנילטפניפ ,גניליווצ ,גנילביל .גניל
 .ןעגנודליביינ ןיא טדנעװעגנָא

 .סנגעמראפ ,סנקעדאב ,סנעמענסיוא ;סנ--(סָאד)
 ,סענָאכטַאב :(ןקיפארט טימ וויטנאטסּבוס עשיערבעה ןופ) :סע--(יד)

 .סענָאכדַאש ,סענָאדמאל ,סענָאזַאּכ
 -יליוויצ ,עיצַאּפיסנַאמע ,עיצולָאװע :(עיצי-- ,עיצו-- ,עיצא--) עיצ--(יד)

 ,עיצילָאװער ,עיצקאדער ,עיצקורטסנַאק ,עיצאזילאנאק ,עיצקעלָאק ,עיצַאז
 .עיצוילָאזער

 .וואא עיגָאל ,עיפַארג--ןעייטש ןסקיפוס ןופ ץענערג ןפא

 .ןסקיפערּפ 3
 -ניא טימ לָאמטפָא ,עמעט רעלאברעוו א טימ טמוק --עג סקיסערּפ 4

 ןרעהעג ןיויטנאטסּבוס יד .גנוּוט א װָאר סָאד קידנטייטאב ,גנוגייב רעטסקינעו
 -עג ,ךיורבעג ,קעבעג ,רעזייבעג ,ייּבעג :.ּפשייב .ןימ ןטירד םוצ ווָאר סָאד
 ,געלשעג ,ליפעג ,ףאלעג ,געיעג ,גנאזעג ,שעװעג ,ןייוועג ,ךליהעג ,קנאד
 .יירשעג

 .דעװָאקמוא ,ןייכמוא ,קילגמוא : ץַאזנגעק טַײטַאב -מוא סקיפערּפ
 -אב--,-פיטש ,-רעטלע ,-רוא :ךױא ןענעכער ןעמ ןעק ןסקיפערּפ ראפ

 ,-רעביוא ;דניקפיטש ,עדייזרעטלע ,לקיניירוא ,ןרעטלערוא :טפַאשעװיורק ןטייט
 -נויצאב עשיכרַארעיה ענעדיישראפ ןטייטאּב -- ,-סקע ,-עציוו ,-יכרַא ,-רעטנוא
 ּפָאקסיּפעיכרא ,סעמַאשרעטנוא ,רַאהרעבױא :ןענָאזרעּפ עלעיציפָא ןשיוצ ןעג
 ןטײטַאב ,-ר(ע)טנָאק ,-יטנא ;רעטסינימ-סקע ,ראטערקעס-עציוו ,(ףָאשיּביכרא)
 .עיצולָאװעררעטנָאק ,טסינָאיציטנא : טפַאשרענגעק

 .גנוגייב עטסקינעוװניא 4

 ןסקיפוס

 ןסקיפערּפ

 -וויטנַאטסּבוס לאֹקָאֹוו ןטימ לָאמא ,סקיפא םוש ןייק ןָא .עמעט רעלאברעוו א ןופ (1 5
 -גיא ךרוד גנודליב -אב .לאקָאװ רעדנא ןא טימ -- ןטלעז ,ּפיציטראּפ ןופ--לָאמא ,וויטיניפניא ןופ
 רעטסקינעװ ןרעהעג ,(עקידנרעיודצרוק ןוא עקילָאמנייא ןא--לָאמא) גנוּוט א וװָאר סָאד ןטייט
 ,גָאזנָא ,ךָארּפשסיױא ,גיילסיוא :.ּפשייב .ןימ ןטשרע םֹוצ ("ליּפש סָאד, ץוכא)
 ,קנַאד ,(ןגער:) סוג ,סָאג ,גנַאג ,ּבָארג ,סולשאב ,ךוזאּב ,זייוואב ,גנַאהּפָא

 גנוגייב



 טייה -

 גגו -

 גראוו -

 םוט -

 לטס - ,לט -

 םזי -

 לי -

 טסי -

 (רעקיפארט) ל-

 קינ - !

 עמעט א רַאפ סָאװ ןופ

 -רי- סקיפוס טימ ּברעװ ןופ

 -נאטסּבוס ןופ ןוא ּברעוװדא ןופ

 וויט

 ּברעװ ןופ

 -גאטסּבוס ןופ ןוא ּברעוװדא ןופ
 וויט

 -נאטסּבוס ןופ ןּוא ברעוודא ןופ
 לָאצרעמ רעד ןיא וויט

 ןעמָאנלָאצ א ןופ

 ןופ טּפָא) ןוויטנאטסּבוס ןופ

 ןופ ,ןּברעוװדא ןופ ,(ןעמענ-ןגייא

 סעמעט עקידנעטשּבלעז-טיג

 וװָאר סָאד) וויטנאטסבוס ןופ

 ןטימ וויטנאטסּבוס ןלאּברעוו א ןופ

 (רע- סקיפיס

 ןופ טפָא) וויטנאטסבוס ןופ

 ןופ ,יּברעוודא ןופ ,(ןעמענ-ןגייא

 סעמעט עקידנעטשּבלעז-טינ

 ּברעװ ןופ

 -אווניא ןוא ןוויטנאטסּבוס ןופ
 -זיטימעס ןופ סרעדנוזאּב ,ןטנאיר

 ןעמ

 טייטאב רעטסטפָא

 רעדא סעּפע טימ ךיז טמענוַאפ סָאװ ,רענייא

 טאראּפא ;סעּפע וצ קיעפ זיא

 טציזאּב סָאװ ,ךאז א ;(טייהיירפ) טפאשנגייא

 א .ןָאזרעּפ ענייש א -- טײיהנייש) טפאשנגייא ןא

 -שטנעמ) וויטקעלָאק רעקיפעשסיוא ;(דליּב ןייש

 ,(ןשטנעמ עלא---טייה

 ןעק טרָאװ ןייא ;גנוּוט א ןופ טאטלוזער ;גנוּוט
 עיצקא יד - גנוקינייראפ) ןטייטאּב .שראפ ןּבאה
 טעדליּב סָאװ ,עיצאזינאגרָא יד ןוא ןקינייראפ ןופ
 .(עיצקא אזא ןופ טאטלוזער סלא ךיז

 -עטקאראכ ,ןענָאזרעּפ רעדָא ןכאז גנולמאז א

 ןעמיס א ךרוד טריזיר

 .-קיליה) ןעמיס א ךרוד טריזירעטקאראכ ךאז

 -קעלָאק רעקיּפעשסיוא ; (קילײה סָאװ ,סָאד---םוט

 (ןדיי עלא -- םוטנריי) וויט

 לָאצכָארּב

 -לעזעג ,גנוגעוואּב עכעלטפאשלעזעג ,ערעל

 ךיוטשרעטקאראכ ,רוטקורטס עכעלטפאש

 גנומענרעטנוא ,גנוּוט עקידנרטיודגנאל ,עכָאלעמ

 א ןופ רעקילייטאב ,ערעל א ןופ רעגנײהנָא

 -רֶא ןא ןופ רילגטימ ,גנוגעוואּב רעכעלטפאשלעזעג

 -אכ א ןופ רעציזאּב לאנָאיסעּפָארּפ ,עיצאזינאג

 ,ךירטשרעטקאר

 גנוּוס רעסיוועג א וצ טאראּפא

 רעדָא-טכאראפ א טימ װָאר סָאד ; ןָאזרעּפ

 -- קינסעּבַאש .קינקיטנוז גנודליביינ) סנאונ-לטיּב

 (ןעגנולעג טינ



 ןימ | ן ל י פ ש ײי ב ןעגנוקרעטנָא

 ,רָאטַאטקיד ,רָאטאזינַאגרָא ,רָאטַארעּפָא ,ראטאיציניא -רי- סקיפוס רעד ;טויטנעצקא

 רעד | .רָאטארעּפָאָאק ,ראטַאזירעוולוּפ ,רָאטַארַאּפעס טגנילק ךעלמיטסקלָאפ ;ּפָא טלאפ

 ׂו .רעטא---לָאמא

 ,(ןימרעט .מעטאפ) טייהכיילג ,טײהצנַאג ,טײהטָאג

 | ,טייהיירפ ,טייהשטנעמ ,טייהיירט ,טייהטנוזעג ,טייהנייוועג

 יד .טייהנייש ,טייהדניק

 ,גנולגיּפשּפָא ,גנוכאושּפָא ,גנוּבראפּפָא ,גנולקיווטנא עטסקידעּבעל יד ןופ רענייא
 ,גנועז ,גנוכוז ,גנולייה ,גנונעפָאה ,גנולדנאה ,גנוכיילג -מָאק -ג ןקיפארט אּב ; ןסקיפוס

 ,גנוקינייראפ ,גנוקידיײטרַאפ ,גנורעטַאּפ ,גנוניימ ,גנוּיט -עכער--ןכער :(503 }) ע-ריסנעפ

 ןופ) גנוטסעפ ;גנוכוש ,גנונעכער ,גנודיילק ,גנוריסנאניפ .טשנא) גנונעפָאה ךיוא רעהא ;גנונ

 יר .(ּברעוודא . גנופאה
 א :

 -רעקוצ ,גראווגנוי ,גראוונירג ,גראוונטרָאג ,גראווטלא

 סָאד .גראוויור ,גראווניילק ,גראוו

 -גטסיוק .םוטנדיי ,םוטקיליײה ,םוטנפוגעלאּב .םוטנגייא

 סָאד ,םוטכייר ,םוט

 ,קירדסיוא רעשיטאמעטאמ סלא ,ךעלטסניק) לטייווצ אֹּב יו גנוגייב עטסקינעוניא
 -קיצנאווצ ,לטסקיצנאווצ ,לטרעפ ,לטירד ,(טפלעה .טשנא ןוויטקעידא - רעמונ ןופ גנורליב

 סָאד .לטייווצ .ןע-טימ לָאצרעמ ,(לטרעפ ,לטירד)

 .יווראד ,םזיװעשלָאב ,םזימיטּפָא ,םזיכראנא ,םזיעטא טימ גנוכערּפשטנא ;טריטנעצקַא
 .םזיסקרַאמ ,םזיגינעל ,םזישידיי .םזיאדוי ,םזיָארעה ,םזינ (8 18) טסי-

 רעד | .םזילאמרָאּפ ,םזיטאנַאפ ,םזיָאגע עט

 | .יירעלשיט ,יײרעשעװ ,יירעּבעװ ,ײרעטקָאד ,יירעקעב רעווש זיא לָאמא ; טריטנעצקא

 | -רעמ ,יירעלקעמ ,ײרעלָאמ ,יירעילאמ ,יירערעל ,יירעזאכ יירע- ןופ יי| רע- ןריישרעטנוא

 -סוש ,יירעטי ונָאק ,יירעּבראפ ,יײרעלָאטס ,יירעשאני ,ירעד (רעטײװ .ז)

 | .,יירערימש ,יײרעסָאלש ,יירעפיטש ,יירעלדניווש ,יירעט

 ר .יירעריינש ,יײרערָאנש

 : ,טסיטרא ,טסירעפא ,טסיורטלא ,טסילאעדיא ,טסיעטא טימ גנוכערּפשטנַא ,טריטנעצקא

 ,טסירומלאט ,טסיערּבעה ,טסיניווראד ,טסידנוּב ,טסידוּב .(8 18) םזי -

 -אס ,טסינָאמ ,טסילאירעטאמ ,טסישיריי ,טסירוי ,טסיקעשט

 ,טסינָאיצולָאװע ,טסילאיצעּפס ,טסינָאפעלעט ,טסילָאס ,טסיד

 -יּפָאק ,טסידנַאּבַארטנָאק ,טסיקעצ ,טסינָאיצ ,טסיטנַארעּפסע

 רעד .טסיטאמכאש ,טסילאער ,טסיסרוק ,טסירעיראק ,טסילאט

 .שראפ .לדניפש ,לסילש ,לגילפ ,לּבייה ,לדיירד ןע- טימ לָאצרעמ ;ל רעקיפארט

 -רעסָא ,קינטײרלָא ,קינָאטראכעּב-ָאטא ,קינעזאהמעליוא טדעועגסיורא טרעװ ג רעד

 { ,קינעּפראכסעב ,קינעוװושטלאג ,קינעזָאהלאב ,קינמעכארעל עצינ- טימ גנוכעוּפשטנא ;ךךייוו

 ,קינוװשיי ,קיניומשכאמ ,קינרעכָאװ ,קינרָאנָאה ,קינראנעג .(18 8)

 ,קיגוױלק ,קיגױּבלָאק ,קינעריוכשעראמ ,קינװָאװדעמאל

 רעד .קינלאזעמילש



 עי ער

 ץכע -

 ןע -

 שינ (ע) -

 רע -

 יירע-

 טייק -

 טפַאש -

 עמעט ראפ סָאװ ןופ

= == 

 סעמעט טקידנעטשּבלעז-טינ ןופ

 ּברעװ ןופ

 ןעמָאנלָאצ ןופ

 ּברעװ ןופ

 ןופ ,ןעמָאנלָאצ ןופ ,ּברעװ ןופ

 וויטנאטסּבוס

 ּברעװ ןופ

 -ראפ ןיפ טּפָא) ּברעװדא ןופ

 (ּפיציט

 -בוס ןופ ןוא ּברעװדא ןופ
 וויטנאטס

 טייטאב רעטסטּפָא

 עטעשָאפ ,וָאר סָאד ,ןטייטאּב ענעדיישראפ

 ןעמענ עשיפַארגָאעג ;טיײיקוויטנאטסּבוס

 טאטלוזער ;(סנאונ-טכאראפ טימ לָאמא) גנווט

 גנווט ןופ

 -טימ לָאצ רעד ךרוד טריזירעטקאראכ ,עּפורג

 רעדילג

 גנוּוט ןופ טאטלוזער ;(יירע- .גרפ) גנוּוט

 רעדָא עמוס-טלעג ;טַאראּפַא } לאנָאיסעּפָארּפ

 ןכייצטלעג

 ,(סרעוט ךַאסא ןופ טפָא ,עקידנרעיודגנאל) גנוּוט ,

 עכָאלעמ

 טפאשנגייא

 טפאשנגייא



 ןעג נוקרעמנָא

 ןיא ע- רימ ןטלאה סָאװראפ

 ?סקיפוס א ראפ .ג.ד.א *עכולעמ ,

 א ןדליּב וצ טמוק'ס זא ,לײװ

 טלַאפ (*עשיכולעמ ,) טרָאװ םעיינ

 ע- רעד ןיא לָאמא .ּפָא ע- רעד

 * .א.א "לוש ,םולּב , ןיא ךיוא ןעוועג

 .קירלצרָאװ טנייה ןיוש ןענייז סָאװ

 לָאצרעמ סלא רָאנ טצונאּב ןרעוו -

 -עגּפָא טרעו נ רעקיפארט

 -אֹּב .טשנא שינעגעגאּב ;ןפרָאװ

 -עג .טשנא שינעגעזעג ,שינענגעג

 עטסקינעװניא לָאמא ;שינענגעז

 רעּבָא ,שינעטלעהאּב) גנוגייּב

 (שינעטלאה

 רענ- רעדָא רעל- טמוק לָאמא

 עטסקינעװניא לָאמא } רע- ,טשנא

 .גרפ ;(רעזעלג - זָאלג) גנוגייּב
 יירע-

 סקיפעוּפ א טימ ךָאנ לאמא

 רעטסקינעװניא טימ לָאמא ,-עג

 ;(יירעגעלשעג -- ןגָאלש) גנוגייב

 רעטנוא קרַאטש טינ ךיז טדייש

 ןייא ןיא טמוק לָאמא ;שינע - ןופ

 שינע - טימ ןוויטנאטסּבוס טסקעט

 -- (ןליּפשייּב ,ז) יירע- טימ ןוא

 ? ןעגנירַאב עשימטיר ּבילוצ טינ יצ

 עטסקידעּבעל יד ןופ רענייא

 ןסקיפוס
 יי

 ן ל י ּפ ש ײ ב

 '(ע)מארגעלעט .עמַארד ,ערָאמעג ,עדנאּב ,עבָאב

 ,(ע) נישאמ ,עסָאמ ,עמאמ ,עדָאמ ,ערעל ,עּביל .עגאל ,עראמכ

 ,(ע) נאפ ,עסערּפ ,ערייפ ,עקילבוּפ ,עריוכס ,עכָאלעמ ,עמומ

 .לקירעמא ;עמייש ,(ע) מיטש ,עלייק ,(סָאק) עסיוק ,עוואק

 ;ענאט ,עטאט ,עדייז ,עּבאג ;עװקסָאמ ,ענליוו ,עשראוו
 ,(ןימרעט .מעטאמ) עיסערגָאוּפ ,עיזעָאפ ,עיצאנ ,עיזאושזרוּב

 .עיסעלָאּפ ,עיגעװרָאנ ,עילאטיא ;עיסערּפער ;עיגילער

 .ץכעליּפס ,ץּכעייּפש ,ץכעּוט ,ץכעּבעװ ,ץכעײג

 .(ןעליפ ,ןעכאסא) ...ןעריפ ,ןעיירד ,ןעייווצ

 -עפרעֶדאּב .שינעגעגאּב ,שינעלייא ,שינערעקרעּביא

 ,שינעקנייפעג ,שינעמייהעג ,שינעכעדעג ,שינעטלעהאּב ,שינ

 -עקירט .שינעעז ,שינעטסיוו ,שינערעלקרעד .שינעטערעג

 ,ןּפאכנָא ריד לָאזס, ,שינרעטצניפ ,שינעּבילראפ .,שינ

 א ,שינעכערב א ןוא שינעכעטש א ,םעלילעש עניוּביר

 ,שינעקירטראפ א ,שינעקירט א ,שינעסייב א ןוא שינעסייר

 -ראפ א ,שינעראד א ,שינעקירטנייא ןא ,שינעקירטסױא ןא

 -מירשנייא ןא ,שינעּפמירש א ,שינעראדנייא ןא ,שינעראד

 (.לא ,ש) ."!:רעיײרטעג רעטָאפ רעקיצראה !טָאג רעּביל ,שינעפ

 -ראפ א טימ ךעלמיטסקלָאפ) רעטעברא ,רעלכא

 -ערב ,רעטשרעב ,רעדעּב ,(רערָאטעּברא סקיפוס ןטלּפָאט

 ,רעלדנעה ,רעטלאה ,רעקנייד ,רענטרעג ,רעזעלג ,רענ

 -נעייל ,רעטכייל ,רעלשיט ,רעצעז ,רעקעװ ,רעלטפאשנסיוו
 ,רעלקייּפ ,רענלימ ,רעלָאמ ,רערעל ,רענרעל ,רעלּביטש

 -ירק ,(ןרָאטעּברא---רעטעּברא ,גרפ) ןרָאועּפמיק ,רעלפייפ

 -יפ ,רעיירד ;רעדיײנש ,רענדער ,רעטיײר ,רעמערק ,רעקיט

 .(500==ק"ת) רעקאט ,(10:=רוי) רעדוי ,רעפגיפ ,רער

 -ליפ (עג) ,יירעראנ (עג) ,ייֵרעגָאִי (עגי) ,יירעגניז (עג)
 ,יירעגנילק (עג) ,יירעפייפ (עג) ,יירערָאפ (עג) ,יירעד

 ,יירעפיוז ,יירעשטשיווש (עג) ,יירעטייר (ג) ,יירעדייר (עג)

 ,ײרעּפאלק ,יירעשטיווק ,יירעילפ ,יירעשטאּפ ,יירעצנאט
 ,שינעשזוז א שינעילפ א ;'ייועריינש יירעסיש .יירעגירק

 א (.רּבא) םוטעמוא יײרעשטשיװשעג א .יירעגניזעג א

 א ,ירעדערעג א ,ײרערָאפעג א ישינעפױל א ,שינעיירד

 *,( לא .לָאש) יירעראּפשעג

 -מאוקרעמפוא ,טייקינעטרעטנוא ,טייקנטלאהעגסיוא

 -גזָאלעגּפָא ,טײקטרעדנװעגּפָא ,טייקסעזא .טייקלרייא .טייק

 :טוג אס .גרפ) טייקסטוג ,טײקמירָא ,טייקלעיציפָא ,טייק

 ,טייקטסיירד ,טייקנלאפעג ,טייקיטליגכיילג ' (211 8 ,טייק

 ,טייקנילפ . טייקירנאטשראפ ,טיײקכעלשטנעמ טייקילייה

 .(טייקיניילק--טייטאּב רעדנא ןא טימ) טייקגיילק

 ,טּפַאשגסיװ .טפאשרעה ,טפאשעירעּב ,טפאשנגייא

 -רַאפ ,טפאשסענעטוכעמ ,טפאשנדייל ,טפאשּביל ,טפַאשטריוו
 .טפַאשעוויורק ,טפאשגולק ,טּפַאשטניירפ ,טפאשטּביל

 יד

 יד

 יד

 רעד

 יד

 יד



 רעשינכעטָאװגניל

 זײװנָא

 -וס עכעלּבייװ

 ;ן-- : ןסקיפ

 עק--

 ,עט--

 עצינ--

 62 עז

 טי ר א

 ןיימ ,זומ ,ןּבשעכ ,םעלָאכ ,למוט ,סקּוװ ,טסוה ,לדנאה ,יײרד ,קערשרעד
 ,גנַאלק ,שטיווק ,שוק ,לאפוצ ,ףייפ ,םענראפ ,ףרּוװרָאפ ,סָארדרַאפ ,ךיילגרַאפ
 ,.ליפש ,סָאש ,ףור ,גנולק

 ןפא טײרּפשראפ ּפיט-גנודליב רעקיזָאד רעד טרעװ טייצ עטצעל יד
 ןביירש ןעמ טגעלפ רעירפ) גיילסיוא :גנו-- טימ ןוויטנאטסבוס ןופ ןּבשעכ
 ןצריקרַאפ וצ ץנעדנעט יד .וואא (גנוכײלגרַאפ) ךיילגראפ ,(גנוגיילסיוא
 (טײקידנאטשרַאפ-רעװש וצ ןריפ ןעק יז ןעװ ,ןלאפ ענעטלעז יד ץוכא) ןיא
 .וויסערגָארּפ סיוועג

 טייטאּב .גנוגייב רעטסקינעװניא טימ טפָא .עמעט-ברעוודא ןא ןופ (2
 סיירג ,טיירּב :.ּפשייב .ןימ ןטייװצ םוצ ןרעהעג ,(טייק---) טפַאשנגייא ןא
 ,ץיה ,("ךיוה, ןגעק גנוגייב .ווניא) ךייה ,("סיורג, ןגעק גנוגייּב .נעווניא)
 גנוגייּב .ווניא ,טײרנגרַאמ) טייר ,םירק ,יירפ ,ךעלפ ,ץענ ,גנייל ,ףיט ,םירַאװ
 .("טיור, ןגעק

 טנכערראפ טינ ןפראד .גדא "יירפ יד ,םיראוו יד . ייס ,,גדא ?לדנאה רעד ,יירד רעד. ייס
 -ייּב רעטסקינעוװניא ְךרּוד ןעגנּודליּבסיױא טימ שיגאלאנא ןענייז ראנ ,ןעגנוריוויטנאטסבוס וצ ןרעוו

 ןּכערראפ ,ןריצילּפמאק וצ טינ יידעק .ןעמוקעגראפ טינ רעטרעװ יד ןיא דארג זיא עכלעוו ,גנוג

 ,גנוגייּב רעטסקינעװניא טימ ּפיטגנודליּב םוצ טעטָאּפ ייז ךיא

 .,ןעמענ עכעלבַײװ .5
 ןכעלבייוו ןופ ןזעוו ַא ןופ ןעמָאנ רעד .ה .ד ,ןעמָאנ רעכעלבייוו ַא 6

 --ןַאמ :ןעמָאנ רעכעלנַאמ רעד יװ לצרָאװ רעדנַא ןא ןּבָאה ןעק ,טכעלשעג

 -ארג ןייק ןלעטש עקיואד יד .א .א (עמייהעּב) וק--סקָא ,רעטכָאט--ןוז ,יורפ

 ןכעלנַאמ םנופ ךיז רע טעדליב רעּבָא רעטּפָא .רָאפ טינ סערעטניא ןשיטַאמ

 .ןסקיפוס ןופ טייברַאפ ךרוד רעדָא ןסקיפוס ןופ ּבָאגוצ ךרוד ןעמָאנ

 ראנ ,ןזעוו ןקירעהעג ןּופ טכעלשעג ןכעלּבײוו םעד טינ ןעמאנ רעכעלּביײװ א טייטאּב לאמא

 ,בייוו סוואר םעד--ןצעּבער :;ּביײװ ןייז

 :.פשייב .עק-- ןוא ן--ןענייז ןסקיפוס עכעלבייוו עטסטפַא יד 7

 -ַאמ ,ןרעגָאז ,ן(רעשעװ ,ןטריוו ,ןרעלדנעה ,ןרעגריּב ,ןטסיטרא ,ןרעטעברא

 ,ןימ רעכעלנאט) ,ןרָאטעּפמיק ,ןזיוצנַארפ ,ןרעטלאוורַאפ ,ןטסילאיצאס ,ןטסיניש

 ,ןרעליש ,ןרעפיטש ,ןרעגעווש ,ןרענדער ,ןסור ,ןטסירק ,ןכעק ,(ָאטינ ,ךיז טיײטשרַאפ

 ,עקטַאגעלעד ,עקנידנַאלב ,עקטסיטרא ,("רעקעוו,) עקרעטעּברא ; ןרעדיינש

 ,עקטסילאיצָאס ,עקטאדלָאס ,עקטסינישאמ ,עקטסידָאמ ,עקרעגניז ,עקרעלדנעה

 .עקרעדיינש ,עקרעפיטש ,עקרעטסוש ,עקטסיגוימַאק ,עקרעטקַאדנייצ

 יס ,ןעעז רימ יװ ,ןּבָאה לָאמטּפָא ןעק ןעמָאנ רעקיבלעז רעד ןוא ןייא

 סָאװ ,רעטרעװ רעּבָא ןארַאפ ,(עקרערעל--ןרערעל) סקיפוס םענעי ייס ,םעד

 .(עקטאדלָאס ,ןרעגעווש ,ןטריוו) ייז ןופ םענייא טימ עקפַאד דיז ןטפעהאּב

 -ימעס אב ראנ טאמיק) עט-- סקיפוס רעד רָאפ ךיוא טמוק טפָא ץנאג
 : (ןעמזיט

 -אכ ,עטרענגיל ,עטנסכַאַי ,עטפענאג ,עטסָאּבעלאּב ,עטרעכָאב ,עטנשקא

 עטנכָאש ,("װעלעק, ןופ) עטװװאלק ,עטעניױק ,עטצירּפ ,עטרעױּפ ,עטרעוו

 .(ענייכש--)

 .(עכינאמגערּב ,עכירעב) עכי ,(ןרָאטרעװװאּכ) ןרָאט-- :ןסקיפוס ערענעטלעז

 רעד סָאװ ,םעד ךרוד טעדליבעג ןרעװ ןעמענ עכעלּביײװ עקינייא 8
 ןא ףא ןטיברַאפ טרעװ ןעמָאנ ןכעלנאמ ןופ סקיפוס רעקידנדליּב-וויטנאטסבוס
 .עציניױבלָאק ,עצינרעכָאװ :עצינ-- ףא ןטיּבראפ טרעװ קינ-- .סקיפוס רעדנא



 קאט += 2

 ,ןוויטנאטסּבוס-רענעלקראפ 6
 -רענעלקרַאפ -בוס אזא זיא (ןעמָאנ:רענעלקרַאפ) וויטנאטסּבוס-רענעלקרַאפ א 9

 ןעמעג רענעלק זיא דנַאטשנגעג רעד זַא ,עמרָאפ ןייז ךרוד טנכײצַאב סָאװ ,וויטנאטס !

 ל- סקיפוס .ָעָנ ַא יװ רענעלק שיט א-- (ל -- סקיפוס) לשיט :סיירג עכעלנייוועג יד יו

 .שיט רעכעלנייוו

 327 עד טמוק לָאמטפָא ,(רעקיפארט) ל--זיא סקיפוס-רענעלקרַאפ רעטסטּפָא רעד
 : ּפשייּב .טייברעביא רעשילאקָאװ ייּברעד

 --טשרַאּב ,לסעבעלאב--סָאבעלאּב ,לרעכָאב--רעכָאּב ,למערווא--םָארווא
 --טיורּב ,(לרעדירּב) לרעדורּב--רעדורּב ,לכייב--ךיוב ,לדייב--דיוּב ,לטשרעב
 --ףרָאד ,לרעטקָאד--רעטקָאד ,לּבירג--ּבורג ,לסעג--סַאג ,לווירב--ווירב ,לטיירּב
 ,(לרעסעוו) לרעסאוו--רעסַאװ ,לטניה--טנוה ,לטיה--טוה ,לקעד--קעד ,לפרעד

 --טַאי ,לכיט--ךוט ,(ןעמָאנ) לרעמעט--רעמָאט ,לקושז--קושז ,לדמעז--דמַאז
 ,לרערעל--רערעל ,לקעשַאל--קעשָאל ,לדיסָאכ--דיסָאכ ,לגניי--גנוי ,לטאי
 --םינָאּפ ,לרעכיוס--רעכיוס ,לדעס--דָאס ,(לרעיימ) לרעיומ--רעיומ ,לזיימ--זיומ
 --ּברָאק ,לרופ---רופ ,לסיפ--סופ ,לטעשּפ--טַאשּפ ,לרעײּפ ,לרעיױוּפ--רעיוּפ ,למינעּפ

 ,לקער--קָאר ,לװער--װָאר ,לּפענק--ּפָאנק ,לזיילק--זיולק ,לטייק--טייק ,לברעק
 .לביטש--ּבוטש ,לטעטש--טָאטש

 ,לגנייגרעטנוא-ןוז ---ןרידאנ אּב

 ןופ "לברעק, :ןעמינָאמאה וצ לָאמא טריפ גנוגייב עטסקינעװניא יד
 ,עבַארעדא ."קָאב, ןופ ןוא "קאב, ןופ--"לקעּב, ,"ברָאק, ןופ ןוא *בראק,
 ,(עייכ) לפלעוו : ל--טימ סעמרָאפ-רענעלקרַאפ ייװצ טָאה "ףלָאװ, טרָאװ סָאד
 : .(ןעמאנ) לוולעוו

 רעטלעטשעגניירא א סלא טמוק ,(ןקיפארט טינ) ן--גנודנע יד סָאה וויטנַאטסבוס רעד ןעוו
 ד .טינ) ל--גנודנע יד טָאה וויטנאטסּבוס רעד ןעװ ;לד--סקיפוס-רענעלקרַאּפ
 :.ּפשייּב .לכ--סקיפוס-רענעלקרַאפ סלא טמוק ,(ןקיטארט

 ,לדנייכ--ןייכ ,לדניז--ןוז ,לדניה--ןוה ,לדנעה--ןָאה ,לדנייב--ןייב (1
 ךיוא ,לדנייטש--ןייטש ,לדנעמיוק--ןעמיוק ,לדנעפ--ןָאפ ,לדנעידיפ--ןעידיפ
 ,לדמיוּב--םיוּב

 רעטלעטשענגיירא -לאטש ,לכלאש--לאש ,לכלעק--לאק ,לכלעפ--לעפ ,לכליימ--ליומ (2
 כ .(גרעב) לכָאטלאּפ--ָאטלַאּפ :ךיוא ,לכלעניש--לעניש ,לכלעטש

 רעד רעדא טמוק ,ן רעקיפארט--גנודנע יד טָאה וויטנאטסּבוס רעד ןעוו
 ןריטסיזקע'ס .ל--ףא ןטיּבראפ טרעװ ן--ועד רעדָא ,לד--סקיפוס-רענעלקרַאפ
 : סעמרָאפ עדייב לָאמא

 ,לגעוו ,לדנגעװ--ןגָאװ ,לטרעג ,לדנטרעג--ןטרָאג ,לדנזייא--ןזייא |
 ,לטסעק ,לדנטסאק--ןטסאק ,לקעלפ--ןקָאלּפ ,לדנגינ--ןגינ ,לדנקלאוו--ןקלאוו
 --ןקעטש ,לדנגער--ןגער ,לרעק ,לדנרעק--ןרעק ,לטפאק ,לדנטפאק--ןטפאק
 .לקעטש

 ןָא ןוויפנַאטסבוס עמרָאפ-רענעלקראפ ןייק טינ ראג ןבָאה ןוויטנאטסבוס עקיזאד יד 0
 רעטשרע רעד :ל--טימ

 גנורעגעלקרַאפ --ןעגנורענעלקרַאפ יײס) ל- ןקיפארט טימ סיוא ךיז ןזָאל סאו יד (1
 ,("לטנאמ,--ןעגנורענעלקראפ-טינ יײס ,"לשיט,

 ,לבָאב, ָאטינ-עווצימ ,עבאּב) ע- טימ סיוא ךיז ןזאל סָאװ יד (2
 : ץוכא ,(ילווצימ

 ,לרעס ,לרָאס--ערָאס ,לשיומ--עשיומ ,לבייט--עביוט :ןעמענ-ןאזרעּפ (4
 ,לדנייש--ענייש ,לגייפ--עגייפ

 ,לטראק--עטראק ,לטפָאק--עטפָאק :רעטרעװ ערעדנא עקינייא (ק



 -רַאפ ןוא ע- סקיפוס א טאהעג ןבָאה סאוו ,ןוויטנאטסבוס עקינײא (3
 .למילּב--םולב ,לדנישאמ--ןישאמ רעבא ,(ע)מיטש ,(ע)ןעּפ :םיא ןרָאל

 -נטייבראפ ,עמרָאפ-רענעלקראפ יד ןדליּב (ןקיפארט) ל-- טימ ןוויטנאטסבוס
 =ילש--לסילש ,עלעכָאר--לכָאר ,עלעגייפ -- לגיופ :.ּפשייב .עלע-- ףא ל-- קיד
 .עלעווירב--לוזירּב ,עלעס

 עמרָאּפ יד טָאה ,סקיפוס-רענעלקרַאפ ַא ןײלַא זיא ל- רעד ןעװ -רַאפ עטייווצ
 -ענעלקראפ ('רעטייווצ ,) רערעקרַאטש ַא ןופ טייטאּב םעד עלע- טימ גנורענעלק

 / - עטא לטערוא :טײקנגױצרַאפ ןופ סנאונ א טימ לאמטּפָא ,גננר
 .עלעטניה--לטניה ,עלעווירב--לווירּב ,עלעטשרעּב--לטשרעּב 14

 ,ףארט ןטצעלרַאפ ןפא טינ זיא טנעצקַא רעד ּוװ ,ל-- טימ רעטרעוו ןָא ןוויטנאטסּבוס
 .עלערערורּב ָאטינ--לרעדורב :עלע-- טימ גנורענעלקראפ ןייק טינ רָאג ןדליּב רעטייווצ רעד
 ןדליב ףארט ןטצעל ןפא טינ טנעצקַא ןטימ ןוויטנאטסבוס :טרילומרָאפ שרעדנא יי יייי?יי*

 ןרילראפ סאוו ,ן-- טימ ןוויטנאטסבוס ץוכַא) גנורענעלקראפ עטייווצ ןייק טינ
 --לדנגינ--ןגינ ,עלעטרעג--לטרעג--ןטרָאג :עמרָאפ-רענעלקרַאפ רעד ןיא םיא
 :עלערעװלָאװער-- יי ריש - (ע ןפַא טנעצקא) רעװלָאװער :גרפ (עלעגינ
 .לרעוולאווער--(ָא ןפַא טנעצקא)--דעװלָאװער

 על-- סקיפוס ןטימ עמרָאפ-רענעלקראפ יד ןדליּב ע-- טימ ןוויטנאטסבוס
 --עשיומ ,עלעּבָאּב--עבָאּב :(עלע- ףֹא ע- קידנטייברַאפ :טדערעג שרעדנא)
 ןאראפ :ליײװ ,גנורענעלקראפ עטייװצ סלא ןרעוו טכַארטאּב ןעק) עלעשיומ
 | .עלערָאס--ערָאס ,("לשיומ,

 שיטנאמעס ןיוש ןענייז ל- טימ ןוויטנאטסבוס-רענעלקרַאפ עקינייא .1 -רַאפ ענעסעגרַאפ
 ןרעװ ןוא שעריוש ןופ ןסירעגּפא ,ןוויטנאטסּבוס-טנורג ערעייז ןופ קעווא טייוו ןעגנורענעלק

 .(וויטקעיּבוס זיא גנונישרעד יד) ןעגנורענעלקראפ-טינ סלא ןעמונעגפוא
 :לטנעה--טנאה ,לטיה--טוה ,לקעד--קעד ,(לוטש ,טערובַאט) לקנייב--קנאּב
 .לטייק--טייק ,(שיט א ןופ) לסיפ--סופ ,(לכיטזָאנ) לכיט--ךוט ,(ענעּפ א ןופ)
 גנודליבלָאצרעמ רעד ןיא גנולקַאװ א ןעמוקסיורא לאז ,ךעלגעמ זיא ןופרעד

 .(ןעלטיה) ןע- וצ ךע-- ןופ גנאגרעבירַא ןא עליפא ןוא 8 עז

 .ןעמענ ענעגיוצרַאפ 7

 ַא עמרָאפ רעײז טימ ןענעכיײצַאּב סָאװ ,ןוויטנַאטסּבוס ןסייה יוזא ,2
 -רעּפ וָאר סָאד) ךנַאטשנגעג םוצ רעדייר םנופ גנויצאב עכעלּביל ,עכעלטרעצ
 .ןָא-טפור רע סָאװ (ןָאז

 :ןסקיפוס-ןגיוצרַאפ עטסטּפָא יד
 -סעװש .,עקויר ,עקרָאס ,עקשיומ ,עקרעדורב ,עקדיכעיסַאּב :עק--

 .עקרעט
 ןּופ גנודליּב-קירּוצ , א ןיוש ןזיא עוויר ,הקבר ,רּבַעה ןּופ ראּבלטימוא טמַאטש עקוויר וצ עיצַארטסוליא

 וו ,ןעמָאנ (רעגעלקראפ רעדָא) ןגיוצראפ סלַא עקוויר ןעמּונעגּפָא טָאה קלָאפ רעד .ה ,ד עקוויר -יטרַאנגײא רעד

 .עמרָאפ-טנורג סלַא ,עוויר ןעמָאנ א טעדליבעג טאה ןוא .לג- ,ד .א עקסַאּב ,עקרָאס -ךַארּפש ןופ טייק

 .עקנימומ ,עקנימַאמ ,עקניטַאט ,עקניסיּבַא :עקני-- ןסעצָארּפ
 .וינעשיומ ,וינעדייז ,וינענוז ,וינעטָאג ,וינעּבָאּב ,וינעמערװַא : וינע--
 .ישלדיימ ,ישרעטכָאט ,ישעטאט ,ישערייז : יש(ע)--

 .ןעמענ-טכַארַאפ 8 :
 -טכַארַאפ א עמרָאּפ רעייז טימ ןזייוו סָאװ ,ןוויטנאטסבוס ןסייה יוזא ןעמענ-טכאראפ

 .ןָא-טפור רע סָאװ ,ךַאז רעד וצ רעדייר םנופ גנויצַאּב עכעל
 זיא סעמרָאפטכַארַאפ ןופ ,רעשפע ,ןעמיס רעטסשיטסירעטקַאראכ רעד ןוא עיצָאמע
 ,סקיפוס ןפַא טנעצקַא רעד עיצַאנָאטניא



 טיײרּפשרַאפ ןוא ךעלמיטנגייא יוזא ןייז לָאז סָאװ ,סקיפוס-טכַארַאפ ןייק
 טַאמיק .ןזיװנָא טינ ךיא ןעק ,גנורענעלקרַאפ רַאפ ל-- יװ ,עיצקנופ רעד ראפ
 .ןפױא רעדנא ןא ףַא עמרָאפ-טכַארַאפ יד ןדליּב ןוויטנאטסבוס עכעלטע עדעי
 -ודיומ ;קורעדיײנש ,קורעזַאכ ;עלומַאכ ,שטונגיל ;שטַאדרעפ ;שטַאגנוי : .ּפשייב
 .עלירדומ ;ץעפענַאג ,ץעיונ ,ץערעכָאּב ;עכירעדיינש ;ער

 ;סעלַאװיטש ,סענאגיוא :(ןעגנאלק-לצרָאװ ןשיװצ טלעטשעגניירא ,ןעגנאלק) ןסקיפניא

 .עלייוויטש

 .(עיצעמ) עצָאצעמ ,(ןאמ) שישענאמ : סעמרָאפ-עינָאריא ןענייז סעמראפ .טכאראפ וצ טנעָאנ

 .קינ-- טימ רעטרעװ ךַאסַא ןיא ןַאראפ זיא סנַאונ-טכַארַאפ א

 גנורעסערגראפ ןופ סנאֹונ ןטימ לעלאראפ טּפָא טייג סנַאונ-טכַארַאפ ַא

 -עלקרַאפ טימ לעלארַאּפ טייג טייקנגיוצראפ יװ ,(דיומ עסיורג א--עלירדיומ)

 .(עלעדריימ) גנורענ

 .גנודליּב-לָאצרעמ 9
 -נגעג ערערעמ עמרָאפ ןייז טימ טייטאּב סָאװ ,וויטנאטסּבוס ַא 4

 ןייק טינ ויא סָאװ ,וויטנאטסבוס ַא .לָאצרעמ טסייה ,ןימ ןייא ןופ ןדנַאטש
 ןעק ןלָאצניײא-ןוויטנאטסּבוס לייט ןטסערג םעד ןופ ,לָאצנייא טסייה ,לָאצרעמ
 ,שטנעמ--לָאצנייא :גנוכערּפשטנַא ןַא ָאזלַא ךיז טמוקאב'ס .ןלָאצרעמ ןדליּב ןעמ
 ,ןשטנעמ--לָאצרעמ

 -ּבוס ןוס עיצאנילקעד רעד ןיא גנודליּב-לָאצרעמ ןיירא ןעמ טמענ קיטאמארגלוש רעד ןיא

 ןופ גנודליֿב עיצאנילקעד ןיא ןעמענניירא טנעקעג ןעמ טלָאװ טכער ןקיּבלעז ןטימ טקנוּפ .ןוויטנאטס

 ןדייש סָאװ ,סעמרָאפ עשירעדליּבטרָאװ ץלא ןענייז סאד .וואא ןעמענ עכעלּבײװ ,ןעמענ-רענעלקראפ

 .סעמרָאפ עקידרעדנעטרָאװ--ןקלַאפגיוּב ןופ רעטנוא קראטש ,עיצקנופ רעייז טיול ,ךיז

 -גייא) ןוויטנאטסבוס עלַא ןלייטגייא ןעמ ןעק גנודליּבלָאצרעמ רעד טול
 :ןסַאלק 9 ףַא (ןלָאצ

 ןע-- ,(קיפארט) ן-- טימ לָאצרעמ .}

 .סע-- ,ס-- טימ לָאצרעמ .,ןַז

 .רע-- טימ לָאצרעמ .1

 .ם-- ,םי-- טימ לָאצרעמ .ןז'

 יך-- ,ךע-- טימ לָאצרעמ .ץ
 - .טייּברעּביא ןשילַאקָאװ טימ זיולב ,ןסקיפוס ןָא לָאצרעמ .ץַז
 .("עקיסָאמלגערמוא,) ןפיט ערעטריצילּפמָאק .ץ'1
 .ןעמיס ןלַאמרָאפ ַא ןָא לָאצרעמ .ץ1

 ,(טינ לָאצרעמ ןייק רָאג ןדליּב) לָאצרעמ עבאגעל עוויטקעפעד .ןא
 גנוגייב עטסקינעװניא ןעמוקרָאפ ךָאנ ןעק ןסאלק יד ןופ עקינייא ןיא

 .גנוריטנעצקַארעביא ןוא

 ןעגנַאלש .ב .צ ,ןלָאצרעמ יילרעייווצ ןדליּב סָאװ ,ןוויטנַאטסּבוס ןַאראפ
 .(1{ סאלק) גניילש ,(1 סַאלק)

 רעטצעל רעיײז יװ ,לַאלכיּב ,לָאצרעמ יד ןדליב ןצַאזפיונוצ 5

 שיט יװ) ןשיטּביײרש--שיטביירש :;(לײטטּפױה רעד עקּפַאד טינ) לײטדנַאטשאּב

 .(סעקלַאמ -- עקלַאמ יװ) סעקלאמסאּב -- עקלאמסַאב ,(ןשיט --

 .ןע-- ,ן-- טימ לָאצרעמ 1

 ,גנוגייב רעטסקינעוװניא ןָא .א

 :ןעמַאנסיוא .סקיפוס ַא ןָא עמעט רעלַאּברעװ ַא ןופ עטעדליבעג

 .ץ} סאלק ןטיול--ךָאטש ,ּפַאלק ,שטַאּפ ,ץנַאט ,גנַאג

 69 צז

 ןופ לָאצרעמ

 ןוויטנַאטסּבוס

 רעשידָאטעמ

 זייוונָא

 13 עז

 597 עז

 }} עז

 85 עז

 504 עז

 65 עז

 7 ,84 עז



 עא אי יא יי צ 2 יי בי;

 .סקיפוס ַא ןָא עמעט-ּברעװדַא ןַא ןופ עטעדליּבעג (2 68 עז
 ,םולב ,קאּב ,ןאּב ,סקָא ,טקא ,גיוא :עקיפארטנייא עקידלצרָאװ ךאסא (3

 ,דַאשכ ,רָאי ,םַאי ,טייז ,טפעה ,טסניד ,שטייד ,טנורג ,טעג ,קילג ,סאג ,סירב
 .א .א רוּפש ,םָארטש ,לוש ,ָאש ,סור ,זיירק ,גייווצ ,גילפ ,טקנוּפ ,ףָאס

 -טּפיוה) ףארט ןטצעל ןפא טנעצקַא ןטימ עקיפארטרעמ עלַא טַאמיק 4
 ,טנעגַא ,טקעיבָא :.ּפשייב .(ןעמזיטימעס ןוא רעטרעוודמערפ סע ןענייז ךעלכעז
 -סעמ .טונימ ,ןישאמ ,טאגעלעד ,םַארגַאיד ,טפעשעג ,ארויב ,יידיא ,טַאקָאװדַא
 ,דאיוואסק ,ןידניירפ ,סַאגושעמ ,סעל

 :יפארט ,סו- ,גנו- ,טייה-- ןעגנודנע רעדָא ןסקיפוס יד טימ עלַא (5 62 עז
 .טפַאש-- ,טייק-- ,שינ(ע)-- ,גניל-- (סעמרָאפ:רענעלקראפ ץוכא) ל-- רעק

 ,סיזאּב ,זייבפעלַא ,טנװָא ,רעדָא :ןוויטנאטסבוס ערעדנא עקינייא 6
 .א .א סעומש ,סעמע ,רעמונ ,טעּפשימ ,רעוט ,סעָאט ,ץענערג ,טנגעג

 .גנוגייּב רעטסקינעװניא טימ .ס 7

 ןעמוקאב ייז .רע-- גנודנע רעטריטנעצקַא-טינ טימ רעטרעוודמערפ (}

 -ַאנרעבוג--רעטאנרעבוג ,ןרָאטקעּפסניא--רעטקעּפסניא :גנוריטיצקארעּביא ךיוא

 .ןרָאסעּפָארּפ --רעסעּפָארּפ ,ןרָאטסינימ--רעטסינימ ,ןרָאטקעריד--רעטקעריד ,ןרָאט

 ,.ךיוא ךיז טזָאל'ס) ןדנעטשמוא--דנַאטשמוא ;רעסרעוװדמערפ-טינ עקינייא

 .ןטפערק--טפארק ,ןקירדנייא--קורדנייא ,(ןדנַאטשמוא ןגָאז

 ראפ ןרעװ טנכערעג ףראד עגיצ גוצ ,עקירדנייא--קורדנייא ; עמרָאפ עשירעמשייד יד
 .ָאטינ שידיי ןיא זיא סקיפוס-לָאצרעמ סלא ע-- :שלאפ

 .סע- ,ס-- טימ לָאצרעמ

 ,ם טימ .* ךס

 -רָאפ רענעלקראפ ץוכא) סיױא-טרָאװ לאקָאװ ןטריטנעצקא-טינ טימ (}

 :ע-- לַאקָאװ רעטריטנעצקַא-טינ רעד זיא לייט ןטסערג ןיא .(עלע-- טימ סעמ

 .ערעדנַא רעטרעדנוה ןוא עיצוילָאװער ,עווצימ ,עּביל ,עדייז

 -ראפ גונענ טינ ןיא זיולּב רָאפ-ןעמוק טרָאװ ףָאס ץיא ןלַאקָאװ עשריטנעצקא-טינ ערעדנא

 --(עמָאק ךיוא) אמָאק ,(סעידאר--עידאר ךיוא רעּבָא) סָאידאר .צרעמ--ָאידאר :רעטרעוו עטשיריד

 '-או םעד ןטייּבראפ וצ .ה .ד) ןשידייראפ וצ טייקיטיינ יד ךיז טליפ לָאצרעמ ןיא ,סעמָאק .צרעמ

 -אר, ןפערט ןעמ ןעק גנוטייצ רעמונ ןייא ןיא ,לָאצנייא ןיא יו רעקראטש ,ךיז טכוד (ע ףא לאק

 ,"סעידאר , ןוא *ָאיד

 ,םיָאלאכ--עליוכ ,םיָאבַאג--עבַאג :ןעמויטימעס עקינייא (ג :ןעמַאנסיוא

 -ער--עבער ,םיָאשער--עשָאר ,םילייק--עלייק ,םיניוק--עניוק ,םינָאס--עניוס

 ,(טייטאב רעדנַא ןַא טימ ,סעבער ךיוא) םייב

 --עטעקנא ,ןבַאגפוא--עבַאגפוא יד :סעמרָאפ עשירעמשטייד עקינייא (ק

 -ַארפ ,ןסַאמ--עסַאמ ,ןטַאד--עטַאד ,ןּפורג--עּפורג ,ןטכישעג--עטכישעג ,ןטעקנַא

 עקיזָאד יד .ןלעטש--עלעטש ,ןפוטש--עפוטש ,ןדנוטש--עדנוטש ,ןגַארפ--עג

 ןטלעז ןרעה וצ רָאפ ןיוש טמוק *ןטכישעג ,ןטעקנַא, .ןדניוושראפ סעמרָאפ

 ףרַאד עמ .ואא ,"ןגארפ, טימ ךיירגלָאפרע ץנאג טרירוקנָאק "סעגַארפ, ךעשײנכעטַאװנגיל

 ,ךיז רעביא טַאטדלַאװג ןכעלכַארּפש ַא ןָא ךיז טזָאליס רָאנ וװ ,ןרידנעמָאקער !יײוװנָא

 ,ךיז טזָאל סָאד) .עמרָאּפ (עקימַאנסױא טינ .ה .ד) עכעלשידיי יד ןצונאב וצ

 --"סעסַאמ,, :טריצנערעפיד סָאװ ,עסַאמ ץוכא ,רעטרעװ עלַא אב ,סיוא טזייוו

 ,(ןשטנעמ סעּפורג--"ןסַאמ , ,ןטכיוועג



 -סיוא ןייק טינ סע ןענייז ,.ג .ד .א ןעמארגעלעט ,ןעמרָאפ ךעייש סָאװ
 ןעמארגעלעט--םארגעלעט :סעמרָאפ עלעלאראּפ רָאנ ןַז סַאלק םנופ םַאנ

 ,(} טיול) ןעמרָאפ -- םרָאּפ (ןז טיול) סעמארגעלעט -- עמארגעלעט ,(} טיול)
 .(11 טיול) סעמרָאפ--עמרָאפ

 508 עז .ךעלשיריי טינ זיא *םרָאּפ ,

 ,ןעמלַא ,םידיא ,םעליוא :םע- ,םי- ,ןע-- ,ן-- ןקיפארט טימ (2
 ,ןּפָארט ,ןקלָאװ ,(סנגעוו ,סנגָאװ) ןגָאװ ,ןבשעכעווניד ,םעליוסייב ,ןגיוּב ,םִירָא
 .א .א םירוטש ,ןטָאש ,ןגער ,ןטסָאק ,ןכייצ ,ןטימ ,ןבעל

 ,רעכעב ,רעװָאדלאּב :רע-- גנודנע רעטריטנעצקַא-טינ טימ עקינייא (3
 -ַאמ--סרעביכ) רעביכ ,רעטעמָאמרעט ,רעטאעט ,רעכייז ,רעמַאה ,רעכַארעװָאד
 ,רעטעפ ,רעטָאפ ,רעסעמ ,רעטומ ,(קרעוו--םירוביכ ,עיצארעּפָא עשיטַאמעט
 .א ,א רענלָאק ,רעטנעצ

 505 עז -נייא עכעלשידיי-טינ יד ןופ ןעלָאצרעמ ({ סאלק) עקיסָאמלגער ןענייז ןערטנעצ ,ןערטאעט

 .רטנעצ ,רטאעט : ןלָאצ

 62 עד ,רערעל ,רענעיײל ,רעגעי ,רעגניז ,רעקעב :רע-- סקיפוס ןטימ ךאסא 4

 -לעזא ןופ ןעמ טערליב לָאמא .וו .א .א רעיירש ,רעּבײרש ,רעדיינש ,רעּפעלש
 רעּבָא (רערעל יד -- רערעל רעד) ץ סַאלק ןטיול לָאצרעמ יד ןעמענ עכ
 טכוד ,טמוק סרעטעּברא יד ,סקירעּביא) .ס-- טימ ,ךיז טכוד ,זיא ךעלשידיי
 ,(רָאּפ טינ ,ךיז

 50 עז :עיצנַאב יד ,(סענאמגערּב ךיוא) סנַאמגערּב יד :ןעמענ-ןָאזרעּפ ךאסא (5
 סעסָאי עכעלטע ןוא סעשיומ-רעזָאלע עכעלטע ,ןעלסּפעש עכעלטע ;סגייווש
 (.לַא .לָאש)

 ,דיװָאדנגָאמ ,ךעּפיה ,ןימיימינא :ןוויטנאטטּבוס ערעדנא עקינייא (6
 .א .א ךעטעש

 ,סע--טימ .8
 63 ,09 עז .קיג-- ,קאינ- ,קי- ,קא- טימ ( ,9

 59 7? (סנַאמגערּב ךיוא) סענַאמגערב יד--ןַאמגערב :ןעמענ-ןָאזרעּפ עקינייא (2
 ןוא גנוגיב עטסקינעװניא טּפָא ןעמוקאּב ייז--ןעמזיטימעס עקינייא

 --עמזוג ,סעניויזיב--ןעיָאזיּב ,סעפיוא--ףָא ,סע(י)סיוא--סָא :גנוריטנעצקַארעביא
 ,סעקייזעה--קעזעה ,סעריוד--רָאד ,סעלָאריױג--לריוג ,(סעמזוג ךיוא) סעָאמזוג
 --ןבשעכ ,סעוויוכ--וויוכ ,סעלָאיאכ--ליאכ ,סעָאגַאכ--עגָאכ ,סעדיוסעי--דָאסעי
 -דימ ,סענָאקשַאמ--ןקשַאמ ,סעמיוקעמ--םעקָאמ ,סעניושעל--ןשָאל ,סעניוּבשעכ
 -אפענ--שעפענ ,סעניוכצינ--ןכָאצינ ,סעניויסינ--ןעיָאסינ ,סעירָאּבדימ--רעב
 87 עו --ןּברָאק ,סעסיוק--סָאק ,סעליוק--לָאק ,סעקייפט--קעּפָאס ,סעדיוס--דָאס ,סעש
 .א .א סעכור--ךור ,סעָאקרַאק--עקרַאק ,סענָאברָאק

 -רופ ,ןעמאזקע ,ןאקַאז ,ןאגאוו ,ןאלוּב :ן--ןקיפארט-טינ טימ רעטרעװ עדמערפ עקיגיײא )4

 .ןַאטַאלרַאש ,(גנוריטנעצקארעּביא טימ---סענַאמרופ) ןַאמ

 -רעירפ ַא ןופ גנולעפראפ טימ ,(עשיװַאלס ווָאר סָאד) ןוויטנאטסּבוס ערעדנא עקינייא (5
 ,סעצנָאװרעשט--ץענָאװרעשט ,סעקשרעוו--קָאשרעװ ,(ןּבמעד ךיוא) סעּבמעד--במעד :לאקָאװ ןקיד
 .א .א סעטסוק--טסוק ,סעינעפ (| רעכייוו) ןעּפ ,סעקסיּפ--קסיּפ ,סעטעמָאכ---טעמָאכ

 527 עז .(טייברעּביא ןשילאקָאװ טימ ןוא) רע - טימ .ווװ .0
 =ידייַּב םידיוב ,דנַאב ,דָאּב ,טרָא ,(רעמיטנגייא .צרעמ) םוטנגייא ,ייא

 רעכלעוו ,גנוגייב .נעווניא טימ ,רעמייּב .צרעמ) םיוב ,ךיוב ,(רעמידיוב ,רעמ

 קישאמארג 4



 טעג שש 1 ייבי א 4 יי יי

 ,םיזעב ,טַאלב ,דליב ,ןייב ,(טקרעמאבמוא טקעלאיד ןשיװטיל ןרַאפ טביילב
 ,רעקעלג ןעגנילק,) קָאלג .זָאלג ,טסייג ,טוג ,ןטרָאג ,טָאג ,טערּב ,םענורב ,זױרּב
 ךױא) טכעלשעג ,טלעג ,(?ןטכיזעג ךיוא) טכיזעג ,דילג ,("ןקָאלג ןעגנילק
 ,ןרָאה ,ךעטנַאה ,ןָאה ,ץלָאה ,זדלאה ,ףרָאד ,ןרָאד ,ךַאד ,ּבורג ,(? ןטכעלשעג
 -קילײה .צרעמ) םוטקיליײה ,זיוה ,(רעטרעדנוה .צרעמ) טרעדנוה ,ןוה ,ץראה
 ,ךוט ,(רעטנזױט .צרעמ) טנזױט ,ןָאט ,בייוו ,טרָאװ ,דלַאװ ,רמעה ,(רעמיט
 ,זָאנ ,לױמ ,ןַאמ ,ךעקעל ,דיל ,ךעלייל ,ּבײל ,ךעטנאל ,דנַאל ,ךָאל ,ךעטשיט
 ,ךעטסַאּפ ,(ןסַאּפ--סַאּפ רעּבָא ,םגטמסןצ) סַאּפ ,(סעדיוס--דָאס רעּבָא ,021) דָאס
 ,ךעטרַאפ ,סַאפ ,(16161 .צרעמ 1010 שיטענָאפ) קלָאפ ,ץַאלּפ ,ןַאלּפ ,םינָאּפ
 ,ץטג068--רעלעק) לָאק ,ןעצ ,גנוצ ,(ןייצ ךיוא ,רענייצ) ןָאצ ,דלעפ ,שַאלפ
 ,דָאר ,ךאטיירק ,ןרעק ,דיילק ,ץָאלק ,דניק ,ןרָאק ,בלַאק ,(טקעאװ--סעליוק
 ,סָאלש ,קיטש ,ןייטש ,בוטש ,ךעטער ,(רעמיטכייר .צרעמ) םוטכייר ,דניר ,טור
 .ערעדנַא עקינייא ןוא ןָאּפש

 ,ם--רעדָא םי-טימ .ןש
 יַּפלַא ןעמזיטימעס-טינ עקינייא ןוא ןעמזיטימעס ןרעהעג רעהא 1

 ; ,עיגָאלַאנַא
 ןֶש סַאלק ןיא ןענייז גנוריטנעצקַארעביא ןוא גנוגייּב עטסקינעוװניא

 ,טיירּפשראפ קרַאטש
 -רעביא רעד טול ןוא לַאקָאװ ןטריטנעצקַא ןופ גנורעדגע רעד טול ,2

 :סעּפורג ףַא |ִז טַאלק רעד ךיז טלייט גנוריטנעצקַא
 רעד זיא לָאצרעמ ןיא .ה .ד) גנוריטנעצקארעּביא טימ ָא עּפורג 4

 -טַאּב ,ןכדַאב ,ןשקַא ,ןעיניא ,(םיקָאסייא) קעסייא (ָא לַאקָאװ רעטריטנעצקא
 .צרעמ) ףענַאג ,ךעלַאג ,ןעלזַאג ,עּבַאג ,(םידָאגב) דעגעּב ,ןעיניּב ,ןלַאּב ,ןעל
 ןװָאי ,(םירָאכז) רעכָאז ,(םיכָארד) ךערעד ,ןעיַאד ,דעסעכסעלימג ,(םיווָאנַאג
 ,(םישָאדָאכ ,םישָאדַאכ) שעדיוכ ,(םימָאכַאכ) םעכָאכ ,ןזַאכ ,ןסכַאי ,(םינָאװעי)
 לשָאמ ,ךעלַאמ ,(םינָאצײל) ץעל ,וועלול ,ןדמאל ,שעמוכ ,(םיָאלָאכ) עליוכ
 ,סעכויעמ ,רעכסימ ,ןעינימ ,געהנימ ,(םיכָאלעמ) ךעליימ ,לכיימ ,(םילָאשעמ)
 -ָאדס) רעדייס ,דעמושעמ ,(רענעגושעמ לָאצנייא) םיִאגושעמ ,ךעקעמ ,ןטוכעמ
 ,(םימָאלצ) םעלייצ ,ןדכַאּפ ,(םיפָאלַא) ףעלע ,ןעמיס ,(םירָאפס) רעפייס ,(םיר
 -סיק ךיוא ,םִירָאסײק) רעסייק ,(םירָאװק) רעווייק ,(םיװָאצַאק) ףעצַאק ,ןצּפַאק
 ,ךעווער ,(םיַאשער) עשָאר ,(םינָאּבַאר) װָאר ,(םיװָאלק) וועלעק ,רעמזעלק ,(םיר
 רעקעש ,(םיטָאװש) טעװייש ,(םיצָאקש) ץעגייש ,ןעלדַאטש ,ןכדַאש ,סעּבַאש
 .א ,א (םירָאקש)

 .(ןרַאנ ךיוא) םינָארַאנ--רַאנ,םינָאלוויײט ,םילָאוװייט--לווייט :ןעמזיטימעס-טינ

 ןעב ,(םיסרָאקיּפא) סערױוקיּפַא ,(םיכרָא) ךעריוא :גנוריטנעצקַארעּביא ןָא
 -כָאס) רעכיוס ,(םיספָאמ) סעפיומ ,(םישרָאי) שעריוי ,(םיָאנט) יַאנט ,(םינָאּב)
 רעמיוש ,(םיטכָאש) טעכיוש ,װַאסק ,לַאלק ,(םידָאדצ) דַאצ ,טַארּפ ,עניוס ,(םיר
 ,ךַאװש ,(םירמָאש)

 ,(םיצארעמַא) ץערָאהמַא ,ןפיוא :גנוריטנעצקארעביא טימ ַא עּפורג (2
 ,(םינאסאכ) ןסָאכ ,(םיטַאּבעלַאּב) סָאּבעלַאּב

 =נָאיו ףעטנָאי ,(םיריוביג) רעּביג :גנוריטנעצקַארעביא טימ יו עּפורג 3 79 עז
 .(םיוויורק) װערָאק ,(םיניויוװע) ןעיווע ,(םימיוסעי) םעסָאי ,(םיוויוט

 .(םיריוטקָאד) רעטקָאד ,(סנדליג ךיוא ,םיניודליג) ןדליג ; ןעמזיטימעס-טינ
 ,(םינייקז) ןקָאז ,שעדקעה ,דעּפסעה :גנוריטנעצקַארעּביא טימ יי עּפורג 4

 .(םינייכש) ןכאש ,רעומַאמ ,רעזַאכ ,רעיַאכ ,(םיסיינַאט) סענָאט ,סעלַאט ,סעלכַאט



 ,סעדנוק :ןעמזיטימעס-טינ
 .דעש ,סעמ ,ץעל ,רעג :גנוריטנעצקארעּביא ןָא
 -לַאט ,(?םידיכעינעב) דיכָאינעּב :גנוריטנעצקארעביא טימ י עּפורג (5

 -יימ ,םיניוועמ) ןוויימ ,לקסאמ ,קיזַאמ (םידיסכ) דיסָאכ (םידיכעי) דִיכָאי ,דימ
 עּבער ,קידַאצ ,(םיצירּפ) ץערָאּפ ,(םייװענ) יװָאנ ,(םידיגענ) דיגָאנ ,(םיניוו
 ,(םייבער)

 ,םיסינ--סענ :גנוריטנעצקַארעביא ןָא-
 -עכָאּב ךיוא ,םירוכאּב) רעכָאב :גנוריטנעצקַארעּביא טימ ו עּפורג 6

 ץערעט ,גענייט ,(סכעּפײה ךיוא ,םיכוּפייה) ךעּפײה ,רעביד ,לגליג ,לבליב ,(םיר
 -כיס ,רעדיס ,ןגינ ,שעּבלאמ ,דעמיל ,שעדיכ(םירוּביכ) רעביכ ,וועשיי (םיצורט)
 יוניש ,ךעדיש ,ץעביק ,דעביק ,(םישורייּפ) שערייּפ ,(םיקוסּפ) קעסָאּפ ,ךעס
 .רעקיש

 םייוג--יוג :גנוריטנעצקַארעּביא ןָא ןוא גנוגייב רעטסקינעווניא ןָא (7
 ןעמאי ,םימאי-םאי םיניד--ןיד ןריוועג ,םיריװעג --ריוועג ןפוג ,םיפוג--ףוג
 ןעמאס ,םימאס--םאס םינימ--ןימ ןשּוועל ,םישּוװעק--שּווועל םישוכ--שוכ
 ,םיצָאקש--ץָאקש םיריש--ריש םיסוס--סוס

 .ןרעױּפ ,םירעיוּפ--רעיוּפ : ןעמזיטימעס-טינ

 .ך--רעדָא ךע טימ  ןע 3

 .רַאפ יד ,ךע-- לָאצרעמ ןיא ןעמוקַאב ל-- טימ ןעמענרענעלקרַאפ יד
 .ך-- ןעמוקַאב עלע-- טימ ןעמעניענעלק

 -רעטנוא-גנאלק םעד ןוירָאנגיא רימ לפיוו ףא רָאנ קיטליג זיא גנורילומרָאפ עטצעל יד

 טינ סע זיא שיטקַאפ ;ךעלעשיט ןיא ע ןטצעל םעד ןוא עלעשיט ןיא ע ןטצעל םעד ןשיווּוצ דייש

 .גנאלק רעקיּבלעז רעד

 -וקאּב ןעמענרענעלקראפ ןייק טינ ל ןקיפארט טימ ןוויטנאטסּבוס רעכָא
 .ןע-- לָאצרעמ ןיא ןעמ

 יד טעדליב "לגניריוא , .ןעלטיה--לטיה ,ךעלקינייא--לקינייא :ןעמאנטיוא
 .ןעמָאנ-רענעלקרַאפ א יװ לָאצרעמ

 .טייּברעביא ןשילאקָאװ טימ ,סקיפוס א ןָא .דז 4

 ,רעדורּב ,דרָאּב ,גראּב ,(קנייּב .צרעמ) קנאב ,(רעדנעב ךיוא) דנַאב
 ,טנאוו ,טנוה ,קאה ,טנאה ,טסאג ,זדנאג ,(ןעגנאג ,גנייג .צרעמ) גנאג ,טסורב
 ,קראמ ,זױל ,זױט ,ץנאט ,רעטכָאט ,גָאט ,(ןענוז--ןוז יד רעּבָא) ןוז ,םירָאװ
 ,לגַײפ) לגיופ ,םידָאפ ,שטאּפ ,ןעמָאנ ,טכאנ ,(רעזענ ךיוא) זָאנ ,לגָאנ ,זיומ
 וק ,ּברָאק ,ץאק ,ּפָאק ,(רענייצ ךיוא ,ןייצ) ןָאצ ,טסָארפ ,סופ ,(ןעלגיופ ךיוא
 ,גנאלש ,ךָאטש ,טָאטש ,ךוש ,(ןגורק ךיוא) גורק ,ּפָאנק ,ּפאלק ,(יק .צרעמ)
 .רונש ,(ןעגנאלש ,גניילש)

 ,עקיסָאמלגערמוא .ץוו 5

 : םינָאמיס-לָאצרעמ ייווצ טמוקאּב טרָאװ ןייא (1

 .יוטעלאּב--עװױטלַאּב ,םיפוגעלַאב--ףוגלַאב ;ןצַאזפיונוצ-ןעמזיטימעס (}

 םירָאװד--רעכארעווָאד ,םישָארדעמעטָאב--שערדעמסעּב ,םיאכעלאב--ייכלאב ,סעוו

 ,םימָאכאכעדימלַאט--םעכָאכ-דימלאט ,(סרעכא-רעווָאד ךיוא) םירייכא

 ,ּפָא טּברַאטש פיט רעד

* 

 76 עז

 71 עז

 597 עז



 109 עז

 89 עז

 ּפַה עז

 102 עז

 = .ט2יו--

 -עגנוי--ןאמרעגנוי ,טיײלעמירָא--ןאמירָא :ןעמזיטימעס-טינ ןצַאזפיונוצ (נ
 .רעדירבעטוג--רעדורברעטוג ,ךעלקישטנאמעגנוי--לקישטנַאמרעגנוי ,טייל

 -ָאגב -- לעדעגעב :(ןעמזיטימעס ןופ וװָאר סָאד) ןעמענרענעלקרַאפ (6
 .ךעלרעדניק--עלעדניק ,ךעלמירודיס--לרעדיס ,ךעלרעדירּב--לרעדורּב ,ךעלמיד

 ,ג,ד,א ךעלרעזאכ רָאפ טמוק'ס ;ּטָא-טּבראטש ּפיט רעד זא ,סיוא-טזייוו

 -אגיוא :לָאצנײא רעד ןיא עמרָאּפ-טכאראפ ןופ טײהנזעװּפָא רעד אב לָאצרעמ-טכאראפ (0
 .סעראּביירש ,סעלאוויטש .סענ

 ייז--יז ייז--רע ריא--וד רימ--ךיא :סעמעט ןופ גנוטכעלפפיונוצ (3
 .םישָאנ--עשיא ייז--סע

 ..ןעמיס ןלאמרָאפ ןָא לָאצרעמ .צוװ 6

 רעד וצ ךיילג שיטענָאפ לָאצרעמ יד ןיא ןעוויטנאטסבוס עקינייא אב
 ,לָאצנייא

 יד ריא טָאטשנא ןצונאּב ןוא עמרָאּפ.לָאצרעמ ןיק טינ ןבָאה יז זא ,סע טסייח ךעלטנגייא

 ;ןטייטאּב ייווצ עמרָאפ ןייא טָאה ָאד סָאװ ,טימרעד עוויטקעפעד ןופ רעטנוא ךיז ןדייש ייז .לָאצנייא

 .רענייא .טסוגווא ,רערעמ .רענייא לּפע

 ךיוא) ןקלָאװ ,גנירעה ,טכעה ,רָאה ,ווירב ,לגייּב ,לּברא ,סעדייא
 ,רעגניפ ,טנייפ ,לּפע ,רעמע ,?פעל ,טכיל ,טירט ,קרעװ ,לשנייוו ,(סנקלָאװ
 ךיוא) רעמזעלק ,ףעשיק ,(ןרעפיצ ךיוא) רעפיצ ,לגיצ ,טניירפ ,דרעפ ,רעטצנעפ
 ןרעטש ,לויטש ,רעטסעװש ,טכער ,טכענק ,(םירָאמזעלק ןוא סרעמזעלק
 .קירטש

 :רע-- טימ עקינייא ךיוא ןרעהעג רעהא

 -ירש רעד ,רעטעּברא יד--רעטעּברא רעֶד :סעמעט עלאברעוו ןופ (}
 טימ לָאצרעמ יד ןדליּב ,ךיז טזָאל'ס ּוװ ,רעבָא רעסעב ;רעביײרש יד--רעּב
 .ס--

 ס-- טימ רעסעּב ךיוא ;רעקיטירק יד--רעקיטירק רעד :רעקי- טימ (2
 ,(סרעקיטירק יד)

 -ירעמא רעד :ןעמענ עשיפארגָאעג ןופ ןוויטקעידא עטריוויטנאטסבוס (2
 : ,רענאקירעמא יד--רענאק

 .גנודליּבלָאצרעמ רעקייילרעײיוצ ןופ ןליּפשייּב .7

 .ןעגנאג ,גנייג--גנאג ,סעגערּב ,ןגערּב--גערּב ,סָארויּב ,ןעָארויּב--ָארויּב
 -ינימ ,ןעלפעל ,לפעל--לפעל ,ןפערט ,ּפערט--ּפערט ,רעקעלג ,ןקָאלג--קָאלג
 ,ךעלמירודיס--לרעדיס (םו-- טימ ערעדנא ךיוא) ןעמומינימ ,סמומינימ--םומ
 -ייֵצ ,ןייצ--ןָאצ ,רענעלּפ ,ןענאלּפ--ןאלּפ ,ןרעױּפ ,םירעױּפ--רעױּפ ,ךעלרעדיס
 .סעטסוק ,ןטסוק--טסוק ,רעג

 .(ןלָאק ,רעלעק ענעדײשרַאפ ןּבָאה ייז .ּב .צ) ןלָאק-רעלעק ,(למוט-=) סעליוק---לָאק

 טימ סעמרָאפ-לָאצרעמ ענעדיישרַאפ ןּבָאה ןוויטנאטסבוס עקיניא .8
 .נייו ,(סערייּפ רערעמ) לשנייוו--לשנייוו :ןטייטאּב עלעירעטאמ ענעדיישרַאפ
 --ןאמ ,(רעּפרעק עשימסָאק) ןענוז ,(רעדניק) ןיז--ןוז ,(ןטרָאס רערעמ) ןעלש
 ןסופ ,(לײטרעּפרעק) סיפ--סופ ,(ןליבצנאמ) רענעמ ,(גנויצאב-עילימאפ) ןענאמ
 ןרעטש--ןרעטש ,(ןטפירשעג) םיװָאסק ,(ןפיוא-ביירש) ןוואסק--וואסק ,(סָאמ)
 ,(לײט-םינָאּפ) סנרעטש ,(סרעּפרעק עשימסָאק)



 יט

 ,לָאצרעמ עּבאגעל עוויטקעפעד .וא .9

 :לָאצנייא ןא זיולּב טּפָא ןּבָאה ןוויטנאטסבוס ןטרָאס עקיזָאדיד
 .אכ ,קרעװ ,סעדייבעג ,רעדנעל ,ןענָאזרעּפ ןופ ןעמענ) ןעמענ-ןגייא (}

 -טורסייו ,(עליפט א) ערשַא ,עקירעמא ,סָארוװא ,טסוגװא : (.וו.א.א םִישָאד
 .וו.א.א זאקוואק ,ךעסייּפ ,דנאל

 ,ערוויא ,רעװָא ,שעפענסעמגא :ןעמענטקארטסבא ןוא ןעמענפָאטש (2
 ,רעדעל ,עּפראכ ,טנגוי ,רעּבליז ,ףָאטשרעסאוו ,ץלָאה ,דלָאג ,טיורּב ,סערישא
 ,וו.א.א סענַאמכאר ,עניטאלּפ ,רעטוּפ ,רעסומ

 -שטנעמ ,םוטנריי ,גנורעקלעפאב : ןוויטקעלָאק עקיפעשסיוא ןופ ןעמענ
 .טאיראטעלָארּפ ,טייה

 סָצד :ןוויטיניפניא עטריוויטנאטסּבוס ;ןעגנוריוויטנאטסבוס עקינייא (4
 ,סטוג סָאד ,עטוג סָאד :ןימ ןטירד ןופ ןוויטקעידא עטריוויטנאטסבוס ;ןייג
 .שיסור שידיי :שי-- טימ ןכַארּפש ןופ ןעמענ

 ,לָאצניא סלא ייס טצונאב ןרעװ ייז) ךיז ,עמ :ןעמָאנָארּפ עקינייא (5
 .רעדעי ,רענייק ,(לָאצרעמ סלא ייס

 -ןעמויטימעס סרעדנוזאּב ןוא ןעמזיטימעס סרעדנוזאב ,ןוויטנאטסּבוס ערעדנא עקינייא )6

 -שוכ ,ליַאכ סעשייא ,ערָאצסיײא ,עיולמואמעליוא } םעש ,(* םיּבאר ,קאסּפ ,יכָא ,געניוא : ןצאזפיונוצ

 .ךעיײרָאה

 א ןּבָאה עי ןענעק לָאצרעמ רעד עבאגעל עוויטקעפעד יד ןופ ךאסא
 ,רעטקאראכ ןכעלטסניק רעקינייװ-רעמ א טגָארט 'יז רָאנ ,עמרָאּפ-לָאצרעמ
 ןופ ןטייהשטנעמ יד ,ןעלסּפעש עכעלטע :טייטאב ןשיפיצעּפס א טָאה רעדָא
 ייװצ יד ;(ןטרָאס ענעדיישראפ) ןענייו יילרעלא ,ןטענאלּפ ענעדיישראפ
 טימ רעװװעשראוו רעד ןוא רעטרעװ עשיסור יד טימ רעילָאדַאּפ רעד--ןשידיי
 .(.דָאג) ערעדנא סָאד ןָא סנייא ךיז ןבייר ,ךַארּפשסױא רעשיװטיל רעד

 ,לָאצנייא עבאגעל עוויטקעפעד

 סָאװ ,ןוויטנאטסבוס עקינײא ףא ןזײװּוצנָא טרָא סָאד זיא ָאד 0

 : ןרעהעג רעהא .עמרָאפ-לָאצרעמ א ןױלּב ןבָאה
 ,ג.ד.א ןרעילידרָאק ,ןלענאדראד ,ןּפלא :ןעמענ-ןגייא עקינייא (1
 ,םירוסיי ,ןווייה ,םימָאסב :עטקארטסבא ןוא ןעמענפָאטש עקינייא (2

 ,םיאריש ,ךעלעדייר ,דייר ,םימכאר ,ןעיילק ,םיקאכרעמ ,םינָאמוזעמ ,םיקאטמאמ
 עשירטעמיס ייוצ ןופ ןעייטשאּב סָאװ ,ןדנאטשנגעג ןופ ןעמענ (3

 .ןלוקאּפש ,ןליפט ,ןזיוה ,סעקטאג ,ןלירּב : ןלייט
 -ןעמויטימעס סרעדנוזאּב ןוא ,ןעמזיטימעס סרעדנוזַאּב ,ןוויטנאטסּבוס ערעדנא עקינייא (4

 ,םיאנושעמ ,םיסיימ ,םידמָאל ,םיָאנט ,םיכירכאט ,םיווּביד ,םיורּב ,סעמָאצא ,סעװָא : ןצַאזפיונוצ
 עדגיּב ,וניסעוא סעֹוָא ,םיספיומוא סעסייא ,םיניוילע סעמעליוא ;םיסיוּבאר ,ייסיוּבאר ,יינּפ
 -עּברא ,ןעמָאה-יינּב סערעסא :ןעמענלָאצ טימ ; שעדיוקיילק ,ןווָאי עמכַאכ ,סעניויזיּב עזיּב ,סעכלאמ
 .א.א סעסיוק

 .ןקָאּפ ,סעלוקינאק ,ןעלזָאמ ,ךעלקנירּפשרעמוז ,םירעדעג : ןעמזיטימעס טינ
 ,ןטראדייר עכלעזא ןיא ערוועכ ךיוא ,(עריא 4 .ּב .צ) עריא סָאנָארּפ (5

 .ערוועכ עליו טימ ךיז ףערט'כ ,ןָא-ןעמוק ערוועכ יו
 ןפַאשעג ךעלטסניק ןעק לָאצנײא רעד עבאגעל עוויטקעפעד עקינייא וצ

 .זיוה רעד ,לירּב יד :לָאצניײא ןא ןרעוו
 רָאּפ א--) םיַאנייא :לָאצײװצ א ,ןטלעז ,רָאּפ-טמוק לָאצרעמ ןוא לָאצנייא ץוכא .1

 .גידא םיאדָאי רָאּפ א : ךיוא ךיז טגָאזס .(סיפ רָאּפ א) םיַאלגאר ,(טנעה רָאפ א) םיַאדָאי ,(ןגיוא

 ,(ןארַאּפ קידנעטש טיג זיא לָאצניײא יד)

 .("רעכליּב ןענייז םיבאְר , טינ ,*רעכליּב זיא םיּבאר,) לָאצניײא זיא "םיִּבאר, (*

 ןוויטנאטסּבוס

 לָאצועמ א ןָא

 ןוויטנַאטסּבוס

 לָאצנייא א ןָא



 74 עז

 טייטאּב לאמא

 א לאצגייא

 לָאצרעמ

 270 עז

 טרעקראפ ןוא

 208 עז

 יי יי יי. יי יי

 ,לָאצרעמ ןוא לָאצנייא ןופ טייטאּב .0

 -ײנּפָא טָאה לָאצרעמ ןוא לָאצנייא ןופ טייטאב רעלַאמרָאנ רעד 2
 :ןעגנוג

 .ןדנַאטשנגעג ערערעמ טײטַאב לָאצנייא (
 .ןדנַאטשנגעג ערערעמ טינ טײטַאּב לָאצרעמ (2
 ,ןטייטאּב עלעירעטאמ ענעדײשרַאּפ ןּבָאה לָאצרעמ ןוא לָאצניא (3
 :לָאצרעמ א ןופ טײטַאּב ןטימ לָאצנייא ןא
 .ןעמָאנלַאצ א ַאב ןעמָאנסָאמ (;
 ןגעו) עלא ןגעװ ךיז טלדנא ה'ס ןעוו ,ןימ ןשיגָאלָאיב א ןופ ןעמָאנ (ק

 ןענייז ןבייל יד--) קראטש יא ּבײל רעד :ןימ םעד ןופ רעײטשרָאפ (ןדעי
 םענעטעמראּפ ןטימ ץישטכאילש רעטלַא רעד :ךיוא רעהעג רעהא .(קרַאטש
 זיא ,ןטפעשעג ענייז טריפע ג טָאה סָאװ ,ריי ןטימ ,טנאו רעד ףא ּברעה
 (.ּפָא רענעטלעז ץלַא ןרָאװעג

 (.ּפָא)) סור םוצ וװָאקול ןוא רעכיירטסע יד וצ טרעהעג טָאה קצָאק

 :ןדנַאטשנגעג ערערעמ טינ טײטַאב לָאצרעמ ,2
 ,ערייב ייז ןופ קאסּפ ןטכער א םוקַאּב ךיא :לָאצרעמ עלאנָאיצָאמע (1

 .לָאש) ץעק טימ ךיז ןליּפש וצ יווא יװ ,ןסיװ לָאמ ערעדנַא סָאד לָאז ךיא
 .רעגייז ןײז וצ עטאט רעדמערפ א ןָא ךיז רעהעג סָאװ ,טגערפ רע .(* (.לא
 עדמערפ ןטלַאהוצסיוא סרעגייז ענייז טימ ,רע טגָאז ,וועיוכעמ טינ זיא רע
 ױא ;ףורסיוא רערעלוּפָאּפ רעד ךיוא טרעהעג רעהא ;(** (.לא .לָאש) סעטַאט
 | ךעלעמאמ

 !ערעיײט עניימ ךעלרעטכעט :רעקָארָאס עלעמיש סיוא טפור ?סניוועג ןסיורג , ןיא

 -רעּפ ןייא וצ ךיז טדנעװ עמ ןעוװו) טייג ריא :לָאצרעמ-טייקכעלפעה (2
 .(ןָאזרעּפ ןייא ןגעוו רעדָא וצ) ןעײג יז ,(ןָאז

 םעד .עבאגעל רָאנ לָאצרעמ א ןופ עילָאר יד טליּפש סםָאנָארּפ רעד
 .ויטקעידא םעד עּבאגעל טינ רעבָא ,גרעוו

 ,טגָאזעג ןּבָאה רימ :טּפָא טגָאז רָאטװא ןַא .לָאצרעמ עשרָאטװא (2
 יד טײטַאּב ,קידנעטש טינ רעבָא ,לָאמא ."ךיא , .טשנא ןרעלקרעד ןלעװ רימ
 .רענעיײל ןטימ ןעמַאזוצ (רָאטװא רעד) ךיא : לָאצרעמ

 -ַארּפ ןופ ץונאב אזא ןפורנָא ןעמ ןעק *לָאצרעמ עקידרעטיירברַאפ, 4
 . רעד ןיא .ה .ד ,טָאטש ןיא רימ אב .טשנא) "*טָאטש ןיא זדנוא אב; יװ ,םָאנ

 ןעמ טָאה עילימאפ ןיא יז אּב זא ,טלייצרעד לאסאל, .(ןיואוו ךיא ּוװ ,טָאטש
 (,םיא אב .טשנא) "שידיי טדערעג

 ןָארעּפ עטניורקעג .ג.א ןא ןעװ ,טצונאב טרעװ (רימ םָאנָארּפ) לָאצרעמ-טעטסעיימ (5
 -עג ןייק שטָאכ .ןטנעמוקָאד רערָא ןעגנוטערטסיורא עכעלרעייפ ןיא ךיז ןגעוו טדער (ג.ד.א גיניק)
 ץונאּב אזא ןעק (רעשירארעטיל) ךַארּפש רעד ןיא רעּבָא ,טינ שידיי ףא ןרייר ןענָאזרעּפ עטניורק
 .ןעמוקרָאפ

 -אב א רערָא) דנאטשנגעג ןייא רָאנ ןטייטאב לָאצנייא עּבאגעל עוויטקעפעד עקינייא (6
 ,סעלוקינאק ,םיָאנט ,םיכירכאט : (ןלייצ ןייק ךעייש טינ לַאלק זיא'ס ּוװ ,ףירג

 "ןכאזרוא עלעיצנאניפ בילוצ , ,(? םזיסור) ןטַארלָאס ןיא ןיײג :ןלַאפ ערעדנַא ענעדײשרַאפ

 ףא -- ךעלטנגייא) "סעדיוסעי עשיטסיסקראמ ףַא , ;(ָאטינ זיא טלעג ןייק --- ךַאזרוא ןייא טניימ עמ)
 ,(רָאסעי ןשיטסיסקראמ ַא

 טסייה---ץאק ןייא לקאכאס, : "גנוקרעמנָא עכעלכארּפש , סרעלייצרעד םעד טנַאסערעטניא (*
 ץ ק עג

 , "ץעק ייז אּב

 --טאט םנופ ןוא .סרעגייז ןרָאװעג ןיוש זיא רעגייז םניפ , :וצ-טיג רעלייצרעד רעד (**
 "! סעטאט



 ןופ ץענערג ןפא עמרָאפ רעד טול סָאװ ,ןוויטנאטסבוס ייווצ ןעוו ,ןלַאפ ןַארַאפ ,4
 ןוא קיטאמארג ןדנַאטשנגעג ענעדיישרַאפ רָאג ןטײטַאּב ,לָאצרעמ א ןוא לָאצניײא ןא ייז ןענייז
 8 -ַאּב ןלעירעטַאמ רעדנַא ןַא לצרָאוו רעד טמוקַאב לָאצרעמ ןיא ןעוו ,.ה .ד)
 -- טוה גרפ) סעליוק -- לָאק ,סעשַאפענ-- שעפענ ,סעניורכיז -- ןרָאקיז : (טייט
 .(לטיה

 ,ןצַאזפיונוצ ,1

 -ןוויטנאטסּבוס : ל
 ץאזפיונוצ :ױזַא ןלייטנייא ןעמ ןעק ןוויטנאטסּבוס עטצעזעגפיונוצ ,5

 96 עז  ,.וװ .א 88 62 ןופ םילָאלק יד טול ,גנודליּב -וויטנַאטסבוס עטעשָאּפ ַא |
 ןופ טעדליבעג ןיא "טייקידוװענײכצרַאװש, .ּב .צ ,ץאזפיונוצ ַא ןופ רָאנ
 :בוס ערעדנַא רעטרעדנוה יו טקנוּפ ,טייק--סקיפוס ןטימ "קידװענײכצרַאװש
 69 ?ד :טדערעגשרעדנַא .ץַאזפיונוצ ַא ויא ןיילא "קידווענייכצראווש, רָאנ ,ןוויטנאטס

 ,גנוריויטנאטסבוס רעד רַאפ רעירפ רָאפ ָאד טמוק גנוצעזפיונוצ יד
 97 עד ,(ןלײטרעטרעװ ,רענעטלעז ,רעדָא) רעטרעװ ייווצ ןופ ץַאזפיונוצ ַא .ן|

 ,(ןוויטנאטסבוס ןענייז עדייּב רעדָא) וויטנאטסּבוס ַא זיא ייז ןופ רענייא סָאװ
 -בוס יד :טדערעג שרעדנַא ,ןישאמ-| יינ ןופ טעדליּבעג זיא ןישַאמיינ .ּב .צ
 ןרַאפ ךָאנ זיא 'ןישאמ,) גנוצעזפיונוצ יד יו רעירפ ָאד ןיא גנוריוויטנאטס
 .(ויטנאטסּבוס ַא ןעוועג ץאופיונוצ

 110 עז .קיטייצנייא רָאפ:טמוק גנוצעזפיונוצ יד ןוא גנוריוויטנאטסּבוס יד .ןוו
 100 עז .סעיצאיווערבא עטריניּבמָאק ןלייטסיוא ןעמ ףרַאד רעדנוזַאּב ן

 -נעמַאזוצ ,גנומיטשּפָא ,לַאפנָא ,שינעמוקסיוא :| ּפיט ןופ ןליּפשייב 6
 .עכעשיומ-לעימכארעי יד ,טיײקילײװגנַאל ,טפאשטניירפטוג ;.װ .א .א ןיווו
 ,"טייקלדנעמ:םעכַאנעמ,

 :ןלייטנייא רימ ןלעװ || ּפיט םעד 7
 100--98 עז וויטנאטסּבוס-|-וויטנאטסּבוס (1
 101 : וויטנאטסבוס-| ּברעװדא (2
 פא = וויטנאטסבוס-| (עמרָאפ רעשיוויטקעידא טימ) וויטקעידא (3
 10 וויטנאטסּבוס-|-עמעט-ברעוו 4
 104 : וויטנאטסבוס-| ןעמָאנלָאצ (5
 105 : וויטנאטסבוס--טנאיראווניא 6
 1065 ןצאזפיונוצ עלאנָאיצאנרעטניא (7
 107 : וויטנאטסּבוס-|-ץאזפיונוצ (8
 יד ר עי ,וויטנאטסבוס-| טפעהַאברעטרעװ (9

 -אּב :ּפיט רעשינאמרעג ./! ,ןויטנאטסּבוס-|-וויטנאטסּבוס .8
 ץושטעּברַא ןאבנזייא :.ּפשיב ,ןטשרע ןפַא טנעצקַא ,לײטטּפױה-|-לייטמיטש
 רעטעװטסּברַאה לדיימטסניד ןאמספרָאד טאיואסימָאק-גנודליב קנַארשרעכיב
 לגניי-רעדייכ רעכָאב-עווישעי בולקטנגוי ךובגָאט זָאלּבנפײז טפעהַאברעטרעװ
 דיל(ס)גנילירפ עיזעָאּפ(ס)קלָאפ לטרַאקטסָאּפ סַאװקלּפע רעשעקוס טָאלפטפול
 -רעּבליז ,ןאמגערּב :ןעמענ-עילימַאפ ךַאסַא ; ץאלּפליּפש טכאמנטַאר טרָאװטיײצ
 6 .וװ .א ,א ןאמ

 -ינכעטָאװגניל סנָא--(עיזעָאּפסקלָאפ) ס--"לעטשנשיווצ , ַא לָאמא טמוק ןצַאזפיונוצ ןיא
 וײװנָא רעש ַא ךיז טקרעמ רוטַארעטיל ןיא .(רעלעטשנווירּב) נ -- (עיגעלָאק-סנָאיצקאדער)
 לאלכיּב ןיא סָאװ ,נ--ץוכַא) ןלעטשנשיווצ יד ןפראווּוצּפָא ץנעדנעט עטנוזעג
 -ָאק-ריטקאדער רעדָא) עיגעלָאק-עיצקאדער ,עיזעָאּפקלָאפ :(טײרּפשרַאפ קינײװ
 108 עז ,"גנונעדרָא-גָאט, ראנ ,"גנֹונדרָא-סעגאט, טינ .(עיגעל



 עז

 -ינכעטָאװגגיל

 זייוונָא רעש

111 

 284 עז

 516 עז

 : == םמ ==

 -סיצרע :ןעמָאנ-ןגייא ןַא ןעמוק ןעק ץַאזפיונוצ ַא ןופ לייטמיטשאּב רַאפ

 .(רעפייס רעשידיי רעטלא ןַא) ךוב-לעומש ,ןלַארטש-ןעגטנער ,דרע-לעָאר

 ףרַאד נ--םעד) ףמַאקנסאלק :לָאצרעמ ַא ןעמוק ןעק לייטמיטשאב רַאפ

 :סקיפוס-לָאצרעמ ַא רַאפ רָאנ ,לעטשנשיװצ ַא רַאפ טינ ןעמענפוא ָאד ןעמ

 .(געט-ףעטנָאי גרפ) געט-םיװיוטנָאי ,(ןסָאלק ןשיווצ ףמַאק
 .עמרָאפרענעלקרַאפ ןייק טינ טמוק לײטמיטשַאּב רַאפ

 -מאד) קינייװ ןעמאנסיוא ;לײטמיטשַאב ןפַא ,לאלכיּב ,טמוק טנעצקַא רעד

 .ג .ד .א "עיצקעסדיי, .(סענָאטרעטסע ,דניקרעטסעווש ,טרעדנוהרָאי ,עניוס

 ,ּפיט רעדנַא ןַא וצ ןרעהעג

 זיא'ס .ףמַאק-ןסַאלק :ןטנעצקַא ייווצ טימ ,שיסור ןופ טקריװַאּב ,סױרַא לָאמַא טדער עמ
 זיא רעּבָא שידיי ןיִא ;ןטנעצקַא ייווצ ךיוא רעּבירעד ןוא רעטרעװ ייווצ ָאד יא שיסור ןיא ;שלַאפ
 .ץַאזפיונוצ ַא ןופ לייט ַא רָאנ ,וויטקעידא ןייק טינ --"ןסאלק,

 ַא יו ,רעכעלגעװַאב ,רעמעװקַאּב לָאמטּפָא זיא וויטנאטסּבוס א טימ וויטקעידא ןַא :ףעגא
 ַא ןוא טײקכײר ַא סע זיא ,געט עקידפעטנָאי יא ,געטפעטנָאי יא ןגָאז ןעק עמ ּביוא .ץאזפיונוצ
 (.וו .א .א ּפיצנירּפטּפױה ,ךאזטּפיוה) -- טּפיוה ןגָאז זומ עמ סָאװ ,סָאד רעּבָא ,שידיי ןופ עליימ
 -קעידא ףַא ןטייּבראפ יז קידנענעק טינ ..ג .ד .א (.װ .א .א דנאטשוצפמַאק ,רוטאנפמַאק)---ףמַאק
 טריפ עמ זא יוװ ,גנוניישרעד ַאזַא ןסירגַאּב ןעמ ףרַאד ועּבירעד .שידיי ןופ ןרָאסיכ א זיא -- ןוויט

 -עװָאס , וויטקעידא ןא ךיוא ,ץַאזפיונוצ ַא ןופ לײטדנאטשַאּב סלַא -- ?ןטַאר . טימ לעלַארַאּפ ,ןייא

 ַאּב ,עזַאושזרוּב ַא טכאמ יד זיא יז אב, ,(וויטקעידא ןייק ןדליּב טינ ךיז טזָאל ?טַאר , ןופ) "שיט
 .וויטקעידא םעד ןָא ןײגַאּב ךיז רעווש זיא ָאד - - *עשיטעווָאס ַא זדנוא

 טנעצקַא :לייטמיטשאב-| לײטטּפיױה ,(*סעכימס,) ּפיט רעשיטימעס .ןב ,9
 -ַאש-געניוא ,("סעמע ןופ טלעװ יד,) סעמעָאהמעלױא :ןליּפשייב ,ןטייווצ ןפַא
 -יינב ("ערָאצ ַא ןופ טייצ ַא;) ערָאצסײא ,("סעבאש ןופ ןגינעגרַאפ ַא,) סעב

 ,("ןענרעל ןופ זױה ַא,) שערדעמסעב ("לעָארסיי ןופ רעדניק יד;) לעָארסיי
 ,סעּבאש רעד ,,) ומכאנ-סעבַאש ,("שעדיוכ ןופ (ּפָאק) ּבױהנָא רעד,) שעדױכשָאר

  סעָאמזוג-עמזוג ,(סעניויזיב עסיורג) סעניויזיּב-עזיּב ;("ומחנ טנעייל עמ ןעוו
 ,(סעליוק עכיוה) סעליוק-עליוק ,(סעמזוג עקרַאטש)

 .ףעסעקעווָאש ,ךעלעמנעּב ,לָאקסַאּב ,עקלַאמ-סַאּב :ליײט ןטשרע ןפַא טנעצקַא

 סעכימס .("ןעכדרָאמ וצ טפאשּביל יד.) עכדרָאמ-סעוואהא :ס-- לעטשנשיווצ ַא טמוק לָאמַא
 קידנעטש זיא סעכימס ַא ןופ לײטדנַאטשַאּב רעטשרע רעד .קיטאמארג רעשיערּבעה ןופ ןעמוקעג זיא
 ַא ןרָאװעג זיא סעכימס ,טסייה סָאד ,םזיטימעס ןייק טינ ןייז ןעק רעּבָא רעטייווצ רעד ,םזיטימעס ַא
 -ייּב ,קיטכיוו זדנוא רַאפ סע זיא עקאט רעּבירעד ןוא ,שידיי ןיא ּפיט-ץאזפיונוצ רעוויטקודָארּפ
 -ָארטַאּפ ,(.לא .לָאש) עיסנעּפאה-לאּב :(לייט ןטייווצ ןשיטימעס-טינ א טימ) ןעגנודליּביינ ןופ ןליּפש
 ,(יגרעפ) ןילרעב סעָאציױה ,(.לא .לָאש) עמַאמפיטש סעלָאג ,(ןָאפמָאק ,) עיּפָארטנאליפ סאּב עסע נ

 .(.טסינ) טניו ןעמיס ןייק ןוא טניוו ןייק ,("סעמע,) עקוואטלָאפיינ-עסיימ ,("ןָאּפמָאק ,) גינעק-לעליכ
 ןשטנעמ-לאלק ןופ ןסיוטשראפ ,("רעקעווע) טנעדיזערּפאה-ייסיק ,(ףיטש) רוטארעטיל טַארּפ ןיא
 .(.רֹּבא) ןריּפַאפאה סעירק ,(ךיירנייוו)

 ןפַא טנעצקַא ,לייטמיטשאב-| .לײטטּפױה :ץַאזפיונוצ-לעלַארַאפ .(0/ ,0
 ,ןטייווצ

 -יימ םנופ דיװָאד טינ טסייה ךעלײמַאה דיװָאד : טייטאּב ןיא---סעכימס ןופ דיישרעטנוא רעד
 .ךעליי מ רעד זיא רעכלעוו דיװָאד רָאנ ,ךעל

 רעכלעוו ,רעטעּברַא) רַאסימָאק-רעטעּברַא .ןָאשָאבַאה-ךעלעמ-גיוא :,ּפשייּב
 ,ץלָאהטײש ,ךעלײמַאה ריװָאד ,(רַאסימָאק ַא זיא

 ,לדנייש-ענייש ,לדנעמ-םעכַאנעמ : ןעמענ עלעּפָאט--רעהא טנעָאג

 ;ןטייװצ ןפַא טנעצקַא ,לײטטּפױה -| לײטטּפױה : ץַאזפפיונוצ-רינידרָאָאק ,{)

 ,ןעּפ-ןוא-טניט ,עמאמ-עטַאט :.,ּפשיײּב .עוו רעדָא ןוא ןעמֹוק ןעק ייז ןשיווּוצ

 לָאמַא ןרעוװ ייז .עכמיסעוו-ןסָאס ,סעָאלפינעװ-םיסינ ,עכָארב-לזַאמ ,עלַאק-ןסָאכ
 .טלעג ןּביג עמַאמ-עטאט :לָאצרעמ סלַא טצונאב

 .לָאש) אנארּפָאסעּבעש אנארּפאס ,סעימשַאגעּבעש--סעימשאג :--עּבעש טימ ץַאזפיונוצ .כ



 = א =

 -ארּפאס ַא לָאמנײא ןיוש ,סעימשַאג עמאס--) םיוָאלקיבעש-וװעלעק ,םיניויוועעבעש ןעיווע ,(.לַא

 .(ו ,א.א ָאנ

 -ייב ,לײטטּפױה -|- לײטמיטשַאב ,וויטנאטסּבוס--ּברעוװדא 1

 ,ןּפָארטרעטיּב ,(ץַאזפיונוצ רענעסעגרַאפ טאמיק) ןָאמירָא ,ןאמלדייא :;ןליּפש
 לע ,רעגריבניילק ,קיטיירפצרוק ,יורפגנוי ,ךלימרעיוז ,רָאיּבלַאה ,לטרעוװכיילג
 .טסברַאהטעּפש ,לּפאצראווש ,עדייזרעט

 טנעצקא ,לַײטטּפױה- -לייטמיטשאּב ,ןויטנאטסּבוס-!-וויטקעידא ,2
 ,גנירעבָארג ,טניירפרעטוג ,רעדורברעטוג ,טײלעמירָא : ,ּפשייב .ןטייווצ ןפַא

 ,ןאמרעגנוי ,גנוירעליוװ
 -ימ עס-תילטקעידא י- וי טנאטסּבוס ןלייטסיוא ןעמ ףראד פיט רעדנוװאּב א ןיא

 ,וו,א.א לדָאג-ןעהיוק ,עבאר-עניישיוה ,ערָאז-עדױװַא ,ינייש-רעדָא ,לדָאגַאה-ןרָא :םזיט

 .ג,ר א "קעלייכטירד, ןצאזפיונוצ יד ןעייטש 2 8 ןוא 1 8 ןופ ןּפיט יד ןשיוװּוצ

 -קַא ,לײטטּפױה-| לײטמיטשַאּב ,וויטנאטסבוס--עמעטברעוו ,
 ,עלעגייפגניז ,לַאזנעײל ,רעסעמקַאה ,זָאלגנערב :.ּפשייּב .ןטשרע ןפַא טנעצ
 -נכער ,עיגעלָאק:ריטקַאדער ,םומינימ-בעלרַאפ ,טפאשרעדילגטימ:זומ ,ךוברעל
 | ,ךוב

 -טנא סָאװ ,ךַאז ַא, טײטַאּב ,וויטנאטסבוס-!ןעמָאנלָאצ 4
 טימ רוגיפ ַא) קעיירד :.ּפשייּב .לײט ןטשרע ןפַא טנעצקַא ' . . . טלאה
 ,(סיפ יירד טימ עלייק ַא) סופיירד ,(ןקע יירד

 .ג .ד .א סעקַאמ-רעסע ,סעווצימ-גאיראט ,סערבידַאה-סערעסַא זיא פיס רעדנוזַאּב ַא

 -קַא ,לײטטּפױה-|-לייטמיטשאב ,ןויטנאטסּבוס-|-טנאיראווניא 5
 ןגױא-"סָאװרַאפפ ,שטנעמטימ ,"עשיומ-לָאמנייא, :.ּפשייב .ןטשרע ןפַא טנעצ
 -נָא ,גנַאגרעטנוא :טינ ןרעהעג רֶעהַא .ןטונימ-ןשיװּוצ ,ץנערעפנָאקרָאפ ,(.סינ)
 .ןּברעװ עטצעזעגפיונוצ ןופ טעדליבעג ןענייז ייז--.ג .ד .א ליפטימ ,לאפ

 .א .א דניקפיטש ,לקיניירוא ,קילגמוא : ןצאזפיונוצ ענעסעגראפ

 ןעייטש יז ןופ עקינייא ,ןצאזפיונוצ עלאנָאיצאנרעטניא 96
 טנעצקַא רעד ,רעטרעװ עטריסקיפוס רעדָא עטריסקיפערּפ ןופ ץענערג ןּפַא
 ןופ ןטנענָאּפמָאק ערעטפָא עקינײא ןענייז טָא .לייט ןטייווצ ןפַא וװָארסָאד
 ,שטנעמ--ָאּפָארטנַא ,ןגעק--יטנא ,טסבלעז ,ןײלא--ָאטװַא : ןצַאזפיונוצ עכלעזַא

 --ָאעג ,ןּבעל--ָאיב ,רעביוא ,טּפױה--יכרַא ,טכער ,קיטכיר--ָאטרָא ,טפול--ָארעַא
 ,קלָאפ -- ָאמעד ,גנוּבײרש--עיפַארג ,רעּבײרש--ףַארג ,טפירש--עמַארג ,דרע
 --ַאָאז ,םעקָאמעלאמעמ ,טָאטשנא--עציוו ,טייקיסילפ ,רעסַאװ--ָארדיה ,עסַאמ
 ,רעלטפאשנסיוו--גָאל ,טײצ--ָאנָארכ ,םירַאװ--ָאמרעט ,טייוו--עלעט ,עיַאכ--
 --ר(ע)טעמ ,עמרָאפ--ָאפרָאמ ,ןיײא--ָאנָאמ ,ךַארּפש--ָאוװגניל ,טפאשנסיוו--עיגָאל
 ,טפאשלעזעג-- ָאיצָאס ,טפאשגולק--עיפָאס ,יינ--ָאענ ,ןצעזעג--עימָאנ ,סָאמ
 -יפ ,גנאלק--ןָאפ ,עמַאשענ ,טסײג--ַאכיסּפ ,רענעזעוועג--סקע ,רעקוק--ּפָאקס
 עביל--עיּפָאסָאליפ ,טרָאװ םוצ עביל--עיגָאלָאליפ) עּביל--ָאליפ ,רעּפרעק--ָאיז
 ,טפאשרעה--עיטארק ,טשרעמיולק--יזאווק ,ןגעק--רטנָאק ,(עמכָאכ וצ

 טפאשנסיוו --עיגָאלָאּפָארטנַא ,גנוּבעגצעזעגטסּבלעז--עימָאנָאטװא : .ּפשייב
 -סקע ,רעקוקטײװ--ּפָאקסעלעט ,גנוּבײרשטכער--עיפַארגָאטרָא ,ןשטנעמ ןגעוו
 .טנעדיזערּפ רענעזעוועג--טנעדיזערּפ

 -פיונוצ רעטסקינעװניא רעד ייס ,וויטנאטסּבוס-|-ץאזפיונוצ ,7
 .עהַאזיב יד ןופ םענייא וצ ןרעהעג ןענעק ץאופיונוצ רעצנַאג רעד ייס ,ץַאז
 =וצ רעטסקינעווניא -- (*ןאפמָאק,) עינַאּפמאק-ןפָארטרעטיב : .ּפשייּב ,ןּפיט עקיר
 ןיא סעכימס--םינָאּבלדיגרַאצ .98 8 טיול רעטסקינייװסיױא ,101 8 טול ץאופיונ
 ,} 98 טול ץַאופיונוצ רעטסקינעוניא--ןטַאנרעטניא--רעזייהרעדניק ;סעכימס ַא
 .} 100 טול רעטסקינײװסיוא

 96 .עז

 -אנָאיצאנרעטניא

 ןצַאזפיונוצ על

 ערעטריצילּפמָאק
 ןעגנוניישרעד



 99 עז

 95 עז

 -ינכעטָאװגניל

 זייוװנָא רעש

 - ימי

 -קעפָאס וצ עליפא לָאמַא ןוא , נוויטנעצקא רערעוװש וצ לָאמַא ןריפ ןצַאזפיונוצ עכלעזא
 -ךַאוּפש םעד רעדָא ךַאוּפשקלָאפ רעד ראפ שוכ א ןטײיטאּב ןעק שוככַארּפשקלָאפ :טייטאּב ןקיד
 -קלָאפ ןוא שוכ-ךַארּפשקלָאפ ןדיישרעטנוא ןעמ ןעק טפירש רעד ןיא) קלָאפ םייב שוכ

 ,(שוככַארּפש

 טנעצקא  ,לײטּפיוה-|.לײטמיטשאנ ,ןויטנאטסּבוס--עּפורג-רעטרעוו ,8
 ןעגנוּבעלרעביא-ןעזעג-סָאװ-ןוא-טרעהעג-סָאװ ,(.סינ) ןגילפ-ּבעל-גָאט-ןײא :ּפשיײּב .ןטשרע ןפא

 ,(.לא ,לָאש) סענעשעק-ןזיוה-ענעטעמאס ,(קילערָאג) שטנטמ-ןיהא-טינ-ןוא-רעהא-טינ רעד ,(,רּבָאד)
 ,גאט-םירופ-רַאּפ (.רעפ) ךעלעפָאטנאּפ-םיווט-סַאב-ערָאס

 .(שטייט) ךַארּפש-"והימרי-ךולהב-זא , רעד ףַא ; עזַארפ רעקיכַארּפשדמערּפ ַא טימ ךיוא

 ןעמ טגָאז ליּבָאמָאטװַא .טשנא ,ןצַאזפיונוצ ןופ גנוצריקראפ 9
 ,רעדָא "רעגעװַאבטסבלעז, רָאנ ,'טסבלעז , טינ רעּבָא טייטאּב'ס ,ָאטװַא טפָא
 טרעוו סַארגָאליק .גנוצעזפיונוצ ענעזעוועג ןייק טינ לאלק ךיז טליפ'ס ,רעקיטכיר
 ,ג .ד .א ָאניק ןיא ףַארגָאטאמעניק ,ָאליק ןיא טצריקראפ

 רעד, ןרעה לָאמטּפָא ןעמ ןעק "דנאּבראפטנגוי רעד , .טשנא :רעטרעװדמערפ טינ עליפַא
 : ,(ןימ רעטשרע) "טנגוי

 ,גנוריוויטנאטסבוס רעקיטייצנייא טימ גנוצעזפיונוצ ,0
 רעטלאה טרָאװ ןייק ָאטינ--"ךוב ַא ןופ רעטלאה, טינ טסייה "רעטלאהכוב,
 טמענרַאפ סָאװ ,רעד;--("רעגניז; יװ) טינ ךיוא טסייה סָאד ,טײטַאב אזא טימ

 טעדליבעג ןיא עשז יװ ."ןטלאהכוב , טרָאװ ןייק ָאטינ--"ןטלאהכוּב טימ ךיז
 -ניא ןוא טצעזעגפיונוצ ןרעוװו ייז :?ןטלאה, ןוא "ךוּב, ןאראפ ?טרָאװ ַאזַא
 עכלעזַא סיוא רימ ןלייט רעּבירעד ,סקיפוס רעשיוויטנאטסּבוס ַא טמוק קיטיײיצ

 -טולּב ,(קילערָאג) רעײג-טײז-ַא-ןָא :.ּפשייב .ּפיט רעדנוזאב ַא ןיא רעטרעוו
 ירעגערטרוטלוק ,(וָאלירק ןופ ,צעזרעביא ,ןאלּפאק) קינרעביײוװיירד ,רעגיוז
 .("סעמע,) ײרעעזצרַאװש ,רעכאמנצנוק

 -פיונוצ ןפור ןעמ ןעק יװַא ,סעיצאיווערבא עטריניּבמָאק ,1
 יד ;ןטרָאפ ענעדיישראפ ףא ןליײטנייא יז ןעק עמ .ןעגנוצריקראפ ןופ ןצאז
 : עטסקיטכיוו

 -אב יד ץוכַא) ץאופיונוצ א ןופ לייטדנאטשאּב ןוא טרָאװ ןדעי ןופ (}
 רעד ןעמונעג טרעװ (עקיטייטאּב עקינייא ץוכא ךיוא לָאמַא ,רעטרעוו עקיפליה
 ,"ךליבמָאקלָאפ , ךיז טמוקַאּב ?גנורליּב ראפ טאיראסימָאק -קלָאפ , .טשנא : בײהנָא
 ."דרעזעג,--"ןדיי ןופ גנונעדרָאניײא-דרע ראפ טפאשלעזעג, טָאטשנא

 -ייוצ רעד ,טצריקראפ טרעוװ (וויטקעידא ןא) טרָאװ רעטשרע רעד (2
 --יטרַאּפ עשיטסינומָאק ,עיצקעסדיי - עיצקעס עשידיי :ץנַאג טּביילּב רעט
 ,יײטרַאּפמָאק

 יד ןופ סעיסיוא עטשרע יד ןופ ןעמענ יד ןעמונעג ןרעוו'ס (3
 -עצ, -- טעטימָאק-לארטנעצ :ץאזפיונוצ א ןופ ןלייטדנאטשאּב רעדָא רעטרעוו
 -ייל) ."וא (ב) ּפ ק,--עניארקוא ןופ (סעקיװעשלָאּב) ײטרַאּפ עשיטסינומָאק ,"ַאק
 ,(אעּבעּפאק ךיז טנע

 עשיסור-שינייטאל יד ,ןעעז רימ יװ ,ןעמונעג ןרעוװ ןעמענ-סעיסיוא יד
 .(ףוק-קידאצ טינ ,ַאקעצ)

 ,לייטדנאטשאּב ןטצעל ןפַא--טנעצקַא רעד
 -יּבמָאק עשיסוו ןטייּבראפ וצ (ךַארּפש רעשירארעטיל רעד ןיא) ץנעדנעט א ךיז טקרעמ'ס

 -כעראּבןעק ץנעדנעט אזא .,עשידיי ףַא (.ג .ה .א ןטלאטשנא-ןטאר ןופ ןעמענ) סעיצאיווערּבא עטרינ

 -וועי, יוװ רעכעלריטַאנ סיוועג זיא ?עיצקעסדיײ, ,םענראפ ןטצענערגאּב א ןיא ראנ ןרעוװ טקיט

 טרעוו "קיצוו, .קעפָאס ַא ןיוש זיא ,"קיצוו , יו רעכעלריטאנ ?קאצא , זיא יצ רעּבָא ,"עיצקעס

 ,טיָאװדמערפ רעצנאג ןייא סלא רָאנ ,רעטרעו עשיסור ןופ גנוצריקראפ סלַא טינ ןעמונעגפיוא



 א יי יא

 רעּבירעד זיא עשידיי ףַא סעיצאיווערּבא עשיסור ןופ טייּבראפ רעד .דזעיוא ,עקיישטאי יװ רעגייטשא
 .עיגרענע-ךַארּפש ןופ גנודנעוושראפ עטסיזמוא ןַא רָאנ טּפָא

 עשַאר ,רכש ןיי -שַאי !סעיצאווערּבא עשיערּבעה עטלַא עּפורג עניילק א טייטש רעדנוזאּב
 ,טױט זיא ּפיט-גנודליּב רעד .יקחצי המלש יּבר--(י"שר)

 ,(רעווַאכ-=) .כ (ליּפשייּב םוצ-=) .ּב .צ יװ ,ןטפירשנָא עכלעזַא זַא ,ךיז טייטשראפ
 ןגָאז) גנוניישרעד עשיפַארג ןייר ַא ןענייז ײז--רךַארּפש רעד וצ טינ ןרעהעג (עטרעוואכ==) עט-ּכ
 .(עטאכ ,אכ ,עבעצ טינ ךיז טגָאז

 ,(טנעדנאּפסערָאק-רעטעּברַא) "רָאקּברַאא ןופ :גנוניישרעד אזַא ךיוא ןקרעמוצנָא יידעק
 ,(טנעדנָאּפסערָאק ==) "ראק, עמעט ַא סיוא ךיז טעדליּב .וו .א .א "'רָאקדעּפ , ,*רָאקיּפ , ," רָאקפרָאד ,
 ןופ טײקידנעטשבלעז רעד טימ שיגָאלַאנא זיא'ס ."ןרָאק .א .א ןרָאקפרָאד ,ןרָאקברא. .ּב .צ
 19 עז .ג,ר.א םזי---

 .ןעגנוריוויטנאטסּבוס 2

 גנוריווטנאטסּכוס טר"יוויטנאטסּבוס ןעק עּפורגרעטרעװ עדעי רעדָא טרָאװ סעדעי ,2
 -בוס ַא רעדָא ,וויטקעידא רעדנא ןא רעדָא לקיטרַא ןַא קידנעמוקַאּב ,ןרעוו
 עזיולּב עליפַא ,ןעמיס זיאיס ןכלעוו ַא לאלכיּב יצ ,עמרָאפלָאצרעמ עשיוויטנאטס
 : ןעגנוריוויטנאטסבוס ןּפיט עקינייא ,וויטנאטסבוס ַא ןופ ,עיצַאיצָאסַא

 -בוס טינ "ןכַאל; זיא 'טנוזעג זיא ןכַאל טפָא, ןיא ,ןויטיניפניא (
 רעטפָא, ןיא רעּבָא ,ּברעװדא ןא ךיז וצ טפעהאב רע--עייר ַא ,טריוויטנאטס
 ןוא, .ויטיניפניא ןטריוויטנאטסבוס ַא רימ ןבָאה 'טנוזעג זיא ןכַאל (סעטּפָא)
 .(זייר) *ןטעלג ַא ,ןעלטרעצ ַא ,ןשוק ַא .עיינ ַא עּביל ַא רעדיוװ

 טלָאמעד ,ןליּפשלדיפ סָאד :וויטאזוקא ןַא ןעמוק ןעק וויטיניפניא ןרַאפ
 ךָאד טָאה ןּבעג עקָאדצ ריא .ץַאזפיונוצ רעטריוויטנאטסבוס ַא ךיז טמוקאּב
 -יצנרעמ ןופ ,שיפ עקידעכָאק שירפ יד ןופ ךעייר רעד .(שַא) םעש ַא טאהעג
 ,(שא) ןכַאמסעבַאש ןופ ,סעמ

 ןעלמאז ;ןקירעגנוה םעד טינ טײטשרַאפ רעטאז רעד ;וויטקעידא (2
 ,עטכעלש סָאד ,עקילייה סָאד ,עטוג סָאד ;(.רעּפ) רעמייּב ןופ ענעלאפענּפָא סָאד
 .סעצנאג ןייא ;סטכעלש ,סנירג ,סטוג

 עכעלבייוו ןדליב ייז ;רענַאקירעמא רעד :וויטקעידא רעכעלרינילקעד טינ
 .("יורפ רענאקירעמא יד, רעבא ,"ןרענאקירעמא יד,) נ--טימ ןעמענ

 רָאנ ןעמוק סָאװ ,ןוויטקעידא עטריוויטנאטסבוס עכלעזא טינ טדייל שידיי זא ,ךיז טכוד

 ךיוא וע טרעוו ,וויטקעידא סלא רָאפ טינ טמוק "רעקידנציזרָאפ , לפיוו ףא ,ּב .צ ,טריוויטנאטסּבוס
 ."רעציזרָאפ , ףא ןטיּבראפ ןוא ןטימעגסיוא וויטנאטסּבוס סלא

 ןעייג'ס :ןויטנאטסּבוס סלַא טדנעװעגנָא טּפָא ןרעװ ןעמענלָאצ (2
 ,טנזיוט ןעצ עטשרעביוא יד ;סאג ןיא ןפָארטעג ּבָאה'כ סָאװ ,יירד יד ;ייוװצ

 .(ןכַארּפש ןופ ןעמענ) .וװ .א .א שיסור .שידיי ;ןּברעוװדא 4
 -בוס ןימ א ךיוא זיא'ס---עקיטייטאּבלופ סלא טצונאּב לָאמא ןרעװ ןעמָאנָארּפ-ןוויטנאטסבוס (5

 440 עז רעד ;(דאנ) סרעצימע יד טימ ןזָאל ורוצ םיא לָאז עמ ;רעייט רימ זיא "ךיא , ןיימ ;גנוריוויטנאטס
 ."רימ , רעסיורג

 ַא טרעיודעג ןיוש רעד .ּפָא ךייא ךיא ביג ןיוש :טנאיראווניא (6
 ;(.לא .לָאש) קירוצ ןייק טינ ,ןיהא ןייק טינ ָאטשינ ;("רעקעוו,) 20 טונימ
 ,(שטייט) ןעָאד ןוא סנטרָאד

 :ןטפעהאּברעטרעוװ עצנאג (7
 -ןפא ןטימ ןוווא רעד ;ךעסיײּפ ךָאנ ןעװעג זיא ןסיורדניא :רענעּפָא

 ,(.לא .לָאש) ןוויוא
 9? עז ".עלָאּפאמ-סנעמָאה , וצ ךיז טיצ "ַא , ּוװ ,עלָאּפאמ-סנעמָאה א טאהעג :רעהא טנעָאנ

 ,לָאש) ּפָאק ןיימ רעּביא טינ טגנייה !לכיומ-עשז-טייז בער :רענעסָאלשעג
 ;(.לא ,לָאש) "גנַאג א ךימ גלָאפ , ַא ןופ טּבעלעג טָאה קידאצאה ףעסיוי ;(.לא
 ןופ ןעלכיימשסיורא ;(.לא .לָאש) סָאװ-ךיא-סייוו א ןסקאווסיוא םיא ןופ לָאז סע
 .(.דאנ) "סנענעק-וצ -ךייא-רעייז-ךימ-טיירפ-סע, ףא סעכיוק עטסעב יד ךיז



 יי א יש

 טנייפ הינקוופ חמציו םעד סעּפע טָאה עלעסָאי :סעזארפ ןוא רעטרעװ עקיכארּפשרמערפ

 .ערשא ןיא דיא ַא יװ רָאלק ;(ןָאזנעניד) טאהעג

 ,?קיטרא ןופ טייטאּב .8
 וויטקעידא ןקיפליהאב ַא ךיז וצ ןעיצ ןענעק ןוויטנאטסּבוס ךַאסַא ,3

 רעד בילוצ ."(ןַא) ַא, טנאיראווניא ןקיפליהאב ַא רעדָא "(םעד סָאד יד) רעד,
 רעדנוזאּב ַא ייז ןעמ טיג ,רעטרעװפליה עקיזָאדיד ןופ עיצקנופ רעדנוזאּב
 .לקיטרא ןעמָאנ

 ןייק טינ לקיטרא טמענראפ 49 8 ןופ ןסאלק עשיטאמארג יד ןשיװצ

 .טרָא רעדנוזַאּב

 ןעמ ןעק ,לקיטרא ןקימיטשאּב ןוא ןקימיטשאּבמוא ןשיוװוּוצ (טייטאּב ןיא) עיגָאלאנא בילוצ

 .ויטקעידא ןכעלרינילקעד טינ ַא ראפ ןטלאה ןטשרע םעד

 ןטיול ןזיװרעד גנירג טרעװ סָאד--(סקיפערּפ ןייק טינ) טרָאװ רעדנוזאב א זיא לקיטרא רעד ןוא לקיטרַא

 ךיילגראפ ;ןעלקיטרא ןייק טינ ןענייז "א ,רעד , ּוװ ,עדאווא ,גנונרעלרעד .גרפ) 4 8 ןופ ירעטירק סקיפערּפ

 .ה .ד ,"םייה ענעגייא ןא ּבָאה ךיא , ןגָאז ןעק עמ ;םינָאּפא--םינָאּפ א ,םייהא--.םייה ַא ךיוא

 ךיז וצ , טייטאּב ןטימ "םייה ןיימ א ייג ךיא , ןגָאז טינ ןעק עמ רעּבָא ,"םייה , ןופ "א , ןסײרּפָא

 .("םייה, ןופ "ַא, ןסײרּפָא טינ ןעמ ןעק ָאד .ה .ד ,"םייהא

 -רא סלא "רעד. ָאד טכארטאּב ךיא ."רעקיּבלעז רעד ,רעקיזָאד רעד , ןקעוורעד ןענעק קעּפָאס א

 ןייק ןעמ ןעק "רעקיּבלעז ,רעקיזָאד  ןוא "רעד, ןשיווצ שטָאכ ,טרָאװ רעדנוזאב סלא .ה .ד ,לקיט

 ןגעוו טדער רעכלעוו ,} 4 ןופ ירעטירק ןופ טקנוּפ ןפא ךיז ץיטש'כ .ןלעטשניירא טינ טרָאװ רעדנא
 '-יױרג רעד , טימ שיגָאלאנא רימ אֹּב זיא "רעקיזָאד רעד, :סעּפורג עכעלסיירעצ טימ עיגָאלאנא

 ."ןקיזָאד ןטימ ,ןקיּבלעז םוצ , ןאראפ ;"רעסיורג קראטש רעד, .ּב .צ ןייז ןעק'ס ּוװ ,"רעס

 ַא טימ ןָא ךיז טבייה טרָאװ רעקידרעטייוװו רעד ןעװ ,א .שנא טמוק ןא

 "א, רָאפ רעּבָא טמוק'ס ,טעטירָאטװא ןא ,רעקירעביא ןא ,סעמע ןא .לאקָאװ
 :נא טימ ןָא ךיז טּביײה סָאװ ,טרָאװ ַא רַאפ סרעדנוזאב) לאקָאװ א ראפ ךיוא

 .(עיגָאלאנא א ,טסיכראנא א
 ."אזא, ,טשנא ?ןאזא , טצונאּב לָאמא טרעוו *ןא , טימ שיגָאלאנא

 ,טרָאװ ַא אב רעדָא וויטנאטסבוס ַא אב רָאנ ןעמוק ןעק לקיטרא ןא -רא ןופ טרָא
 ןופ ןעמיס ַא ןוא לטימ א זיא עפוג לקיטרא רעד .טריוויטנאטסבוס טרעװ סָאװ לקיט

 -קעידא ןראפ ןוא) וויטנאטסבוס ןראפ טמוק לקיטרא רעד .גנוריוויטנאטסבוס
 -ילקעד טרעװ "רעד, לקיטרא רעד .(וויטנאטסּבוס םוצ ךיז טיצ סָאװ ,וויט

 .לאפגיוב ,ןימ ,לָאצ טיול--וויטקעידא רעדנא רעדעי יװ טרינ ;; עו
 םעד וצ לקיטרא םנופ גנויצ יד ,וויטקעידא ןדעי אּב יװ ,ןזייוו סעמרָאפ-םיטשטימ יד .4

 רעד ףא לָאמא ,לאפגיוּב ןפא ןייוונָא ןא ראפ יז ןעניד טימרעד ןעמאזוצ .וויטנאטסבוס םענעי רעדָא

 .(לּפע יד--לפע רעד ,שיט םעד--שיט רעד) וויטנאטסּבוס ןופ ,לָאצ

 ןיא :שידרוסּבא זיא'ס--"ןימ ןפא זײװנָא  ןא ראפ טניד לקיטרא רעד זא .לָאמא טגָאז עמ
 יד ןטכארטאּב טינ ךָאד ןעק עמ ;טרעהעג וויטנאטסּבוס רעד ןימ ןכלעוו וצ ,קיטכיװ טינ זיא דיר

 ,עבארעדא :עדמערפ א סלא ךארּפש יד טנרעל סָאװ ,םענייא ןופ טקנוּפדנאטש ןופ דייר עכעלריטאנ

 --"ּפָאק רעד ,) לאפגיוּב םעד ןזייוו ןענעק לָאז לקיטרא רעד יידעק ,ןייז טסּוװאּב טפָא ףראד ןימ רעד

 .(!וויטאד יצ וויטאנימָאנ

 ערעדנא יװ ,טינ טײטאּב רע ?לקיטרא רעד טײטַאב עשז סָאװ 5 ר
 רע .קיפליהאב ךָאד זיא רע--דנאטשנגעג םעד ןופ ןעמיס ןייק ,ןוויטקעידא טייקטמיטשאבמוא

 רעדָא רערייר ןטימ דנאטשנגעג םעד ןשיוװּוצ גנויצאּב עסיוועג ַא רָאנ טייטאּב
 : :ענייהעד ,רערעהוצ ןטימ

 רעדָא ,טנאקאבמוא רעדָא זיא דנאטשנגעג רעד ןזא ,טנכייצאב (ןא) א
 :.ּפשייּב .ןימ ןקיבלעז םעד ןופ ןראילפמעזקע ערעדנא ןשיװּוצ טנערעפידניא
 טציא זיב ךָאנ זיא טניװ םעד ןגעוו--(.סינ) ןעװעג טניװ ַא ןיא ןסיורד ןיא
 רערעהוצ םעד--טנערּבעג לצינאק ַא טָאה עלעּביטש ןיא ;ןעוװעג טינ דייר ןייק

 טינ טניד לקַיטרַא

 ןזייוװוצנָא , ףא

 ."ןימ םעד



 ַא בוש ןיא טכוז עמאמ יד ;טנאקאבמוא לצינאק רעד ךָאנ זיא (רענעייל}
 .ןזאכ ַא זיא רע ;ןכלעװ יבא--(.פאה) ןרעטש ןטייוו

 יה ןקימיטשאבמוא םעד לָאצנייא ןיא טָאה וויטנאטסבוס ַא ןעוו
 טרָאװ סָאד :טדערעג שרעדנא) טינ לקיטרא ןייק רָאג לָאצרעמ ןיא רע טָאה
 ,ןשטנעמ ןעייג'ס ,שטנעמ ַא טייג'ס :(לָאצרעמ ןייק טינ טָאה "ןא,

 ,"לקיטרא ןקימיטשאּבמוא ןטימ טמוק וויטנאטסבוס ַא, :טגָאז עמ ןעוו
 רָאג רעדָא לָאצנייא ןא זיא'ס ּביוא--ןקימיטשאבמוא ןטימ רעדָא :ןעמ טניימ
 .לָאצרעמ א זיא'ס ּביוא--לקיטרא ןָא

 םעד רעדָא זיא דנאטשנגעג רעד זא ,טנכייצאב "(םעד ,סָאד ,יד) רעד,
 :ינוא ןא זיא רע רעדָא ,ןרעװ טנאקאּב דלאב טעװ רעדָא ,טנאקאב רערעהוצ
 דלאוו ןיא רעמייב ןופ ןוא ,דלאוו ןופ :.ּפשייּב .(טלעװ רעד ףא רענייא) םוק
 רעקיּבלעז רעד--(.סינ) טרעהעג ןעמורּב ןייז ןיא טניו רעד רָאנ ךיז טָאה
 גראב (םעד וצ) םוצ ךיז טָאהימ ;ןעועג טדערעג ןיוש'ס ןכלעוו ןגעוו ,טניוו
 זיא'ס ןכלעו ןגעוו/--ןזאכ רעד זיא רע ;גראב ןטסואוואב םוצ--(.סינ) טזָאלעג
 -צעל יד םעניימ רעצנאּפ םעיינ םוצ טנייה טָאה ןוז יד ;(טדערעג ןעוועג ןיוש
 *עשטאילק יד, ;טלעװ רעד ףא ןוז ןייא רָאנ ןאראפ--טיילעגוצ עקסיל ענדלָאג עט
 ַא ראפ סע זיא סָאװ ,ןרעװ רָאלק טעװ טסקעט ןופ--(קרעװ א ןופ ןעמָאנ)
 .עשטאילק

 -ימיטשאּב--"רעד, לקיטרא רעד טסייה ןטייטאּבטנורג עקיזָאדיד טיול
 ,רעקימיטשאכמוא--"א, ןוא רעק

 .רעטמיטשאּבמוא ןוא רעטמיטשאּב יײז ןעמ טפור ךעלנייוועג

 -ּפָא יד ;לקיטרֹא ןא ןָא טמוק וויטנאטסבוס א ןעוו ,ןלאפ ןאראפ ,6
 ןקימיטשאב ןופ רעדָא טרעו םעד ןבָאה ןילא ןעק לקיטרא ןופ טייהנזעוו
 יד ץוכא .("ןשטנעמ ,לעמ,) ןקימיטשאבמוא םנופ רעדָא ,("עשיומ ,) לקיטרא
 ;ןלאטעד עקינייא ןזיײװנָא ךָאנ ןעמ ןעק 115 םנופ ןעגנוזייוונא עניימעגלא

 ןקימיטשאּב ןטימ ןעמוק ןעמענטקארטסבא ןוא ןעמענּפָאש 7
 טרעװ םעד טָאה לקיטרא ןופ טייהנזעווּפָא יד ;לקיטרא ןא ןָא רעדָא לקיטרא
 טימ טקוק רע ;רעסאוו סיג ,לעמ טיש : .ּפשייב .לקיטרא ןקימיטשאבמוא ןופ
 טימ ןרעה ;(ענעּפײלב א טימ .גרפ) ענעּפײלב טימ ,טניט טימ ןּביירש ;דיײלטימ
 (טערקנָאק--עשורעי א .גרפ) עשורעי זָאל ;(טייקמאזקרעמפוא טימ) ּפָאק

 .ןשָאל ביג -
 .טקארטסבא ןוא ןעמענפאטש יד ןעמוק לקיטרא ןקימיטשאבמוא ןטימ

 ,(טרָאס א) !ןייו א לָאמניײא ןיוש :ןלאפ עלעיצעּפס ןיא רָאנ ןעמענ
 ,ויטנאטסּבוס ַא אב לקיטרא ןקימיטשאּבמוא םעד טלעפראפ עמ ןעוו

 סלא ןרעװ ןעמונעגפוא לָאז וויטנאטסּבוס רעד ןזא ,וצרעד ןריפ סע ןעק
 ןסיורג א .גרפ) טנאלאט ךַאסַא טָאה רע :ןעמָאנטקארטסּבא רעדָא ,ןעמָאנפָאטש
 .עמָאכלימ זיא ָאנראקָאל ;(טנאלאטי

 סרעדנוזאּבו ןדנאטשנגעג ןימ ןצנאג ַא ןגעװ ךיז טדער'ס ןעו 8
 ,לקיטרא ןקימיטשאּב א טימ יא לָאצנייא ןרעװ טצונאב ןעק ,(ןסקיװעג ,סעיַאכ
 ןָא רעדָא לקיטרא ןקימיטשאּב ןטימ לָאצרעמ רעדא ןקימיטשאּבמוא ןא טימ יא
 טנאפלעה א--גנאל ןבעל ןטנאפלעה יד--גנאל טבעל טנאפלעה רעד :לקיטרא ןא
 ,גנאל ןּבעל ןטנאפלעה--גנאל טבעל

 ַא וצ טיג ןעמָאנלָאצ ַא אֹּב לקיטרא רעקימיטשאבמוא רעד 9
 -בוס ןכָאנ רעטּפָא ןעמָאנלָאצ רעד טמוק ייברעד .טייקידכערעעב ןופ טײטַאּב
 -ָאװ ַא ,20 סעקיּפָאק ַא ,15 ןאמ א ,רעכיּב ףניפ א ,רעטעמ יירד א :וויטנאטס
 ,סעמייהעב 100 ערעס

 9 ײ

 -טמיטשאּב ןוא
 טייק

 אּב לקיטרַא

 ,ןעמענפָאטש

 ןופ ןעמענ ַאּב

 ןימ ןצנַאג א

 יןעמענלָאצ אּב



 ר רע

 -רעמ ַא אב עליפא לקיטרא רעקימיטשַאּבמוא רעד טמוק לֵאפ םעד ןיא
 ,לָאצ

 ןעמָאנלָאצ םנוּפ גנולעטש יד זַא ,גנורילומרָאפ יד זיא קיטכיר טינ
 יד ןופ ןעעז רימ .טײקידכערעעב ןופ טייטאב םעד וצ טיג וויטנאטסבוס ןכָאנ
 רָאנ ,רעדייסרעטרעוו ןטימ טינ ןדנובראפ זיא טייקידכערעעב יד זַא ,ןליּפשיײב
 .לקיטרא ןקימיטשאּבמוא ןטימ

 א רעדָא וויטקעידא ןא ןאראפ זיא וויטנאטסּבוס ַא אב ןעוו ,0 -גאטסּבוס אב
 יצ) "ןקיצנײא, ןא ףא וײװנָא ןא ךיז ןיא טלאהטנא סָאװ ,לַאפגיוב -*- סָאװ .ןוויש

 רעקימיטשאּב רעד טמוק ,(רעטצעל ,רעטשרע טרָאװ סָאד ,וויטאלרעּפוס יא א
 רעד ,(רענייא רָאנ ןײז ןעק געװ רעטצריק) געװ רעטצריק רעד :לקיטרא רנאטש

 ַא ןופ רעּפרעק רעד ,(רענייא רָאנ ןײז ןעק גָאט רעטשרע) גָאט רעטשרע
 עגירג טימ בוטש ַא; :.גרפ .(רעּפרעק ןייא רָאנ זיא ןשטנעמ ַא אב) ןשטנעמ
 --(עלא ןשיװּוצ ּבוטש ןייא ןלייטוצסיוא ,גונעג טינ זיא ןעמיס רעד) "סנדָאל
 ןכלעװ ןגעוו ,טרָא םעד ןיא זיא םאטסימ) "סנדָאל ענירג יד טימ ּבוטש יד;
 אזא ענייא רָאנ ןאראפ ,רערעהוצ רעד טעז'ס ןכלעװ רערָא ,ךיז טדער סע
 ,(בוטש

 דייר ןיא ךָאנ זיא סָאװ ,דנאטשנגעג ַא ןגעו ךיז טלדנאה'ס ןעוו ,1
 -ייטאב יד סלַאפנדעי רעדָא) ןעמעלא זיא סָאװ רעכָא ,ןרָאװעג טנָאמרעד טינ
 טמוק ,ןזיװעגנָא עסיימסייּב טרעוװו סָאװ רעדָא ,טנָאקאב (דייר רעד ןופ סרעקיל
 .ה .ד ,(.לא .לָאש) "ןבעג ןיוש ריד טעװ עטאט רעד, :לקיטרא רעקימיטשאּב רעד
 =ניא יז אב טדער עמ ןכלעװ ןגעװ ,*עטַאט (סלטָאמ ןוא סעילע) רעזדנוא,
 ענייד , .ה .ד ,"ןגױא יד ךאמראפ, ;סעטאט ערעדנא ןגעװ יו רעטפָא םייהרעד
 ,םעד טָא רעדָא ,ןָא וייו ךיא סָאװ ,םעד טָא -- *?םיוּב םעד טסעז, ;'ןגיױא
 .ה .ד ,"טמיטשאּב טָאה ײטרַאּפ יד, ;ןגױא ערעודנוא ראפ טייטש סָאװ
 =וּפָאּפ יד ,עטנָאמרעד ןטסטּפָאמא יד ,ײטרַאּפ עכלעוו עליימעּב ןיוש סייוו עמ
 .עטסרעל

 עשיטסינומָאק יד  ,טשנא "ייטראּפ יד, טראדייר םניפ גנוטיירּפשראפ יד זא ,ןגָאז ןעק עמ

 ןכעלכארּפש ַא ראפ ןעניד ןעק גנורעקלעפאּב רעד ןופ ןטכיש ערעטיירּב ץלא ןשיווּוצ ?ייטראּפ

 : .גנוקריוו ריא ןופ סקּוװ םנופ ירעטירק

 .עװאּפ ענערלָאג יד ןעילפ וצ טמוק :ךיוא רעשפע רעהעג רעהא

 טרעװ סָאװ ,וויטנאטסבוס ַא אֹּב טפָא טמוק לקיטרַא רעקימיטשאּב רעד
 יד יװ רעטכעט ןביז ;ןרעטש יד יװ רעטכײל ןביז :ךיילגראפ סלא טצונאב
 .סענסָאס

 ןעמוק-,ןעמענ-ןָאזרעּפ סלא עטצונאב ,רעטרעוו רעדָא ,ןעמענ-ןָאזרעּפ 2 טעג בא אב
 ןקימיטשאּב םנופ טרעװ םעד ָאד טָאה טייהנזעוװּפָא יד) לקיטרא ןָא לאלכיּב
 -עג זיא "שינעפעשאּב, ;(.לא .לָאש) עטנריוועג ןייק טשינ זיא יסַעּפ :(לקיטרא
 "רעטָאק, זיא'ס ,ךיא טינ זיא'ס :לצעלק טגָאֹז ;(.לא .לָאש) רעקיוה ַא ןעוו
 לבלעק סנכָאש םעד ,ינעמ טקירדעגסיוא סָאד טָאה שרעדנא ץנאג ;(לא .לָאש)
 ,(.לא .לָאש)

 רעד ,רעשידיי רעד) רעקיצנייא רעד , טייטאּב'ס ןעוו ,*טָאג , טראוו סָאד ךיוא טרעהעג רעהא

 ."טָאג (רעסעמע

 :טמוק לקיטרא רעקימיטשאב רעד :ןעגנוגיײנּפָא

 ךיא בָאה סענאמגערּב יד :עכָאּפשימ ַא טײטַאב סָאװ ,לָאצרעמ א אב 4
 ,םייה רעד ןיא ןּפָארטעג טינ

 -גערּב יד :עכי--טימ ןעמָאנ-ןָאזרעּפ-ןעױרפ ַא אב -- ךעלמיטסקלָאפ (2
 .עכעשיומ-לעימכאר יד ,עכינאמ

 .םאּבמאר רעד :פעװיײטעשָאר ןופ טלעטשעגפוא ,ןעמענ עשיערּבעה עקינייא אֹּב (3
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 :ןרָאטװא- ערעייז ןופ ןעמענ סלא טצונאּב ןרעוו סָאװ ,קרעװ עזעיגילער ןופ ןעמענ אּב (4ה

 .שודקה ה"לש רעד
 -ןָאזרעּפ אב יוװ ,לקיטרא רעקימיטשאב רעד טרָאּפשראפ טרעװ ןעמָאנָארּפ עקינייא אּב ךיוא

 .רענייק ,רערעדעי ,ךיז ,ייז ,ריא ,רימ ,סע ,יז ,רע ,וד ,ךיא ;ןעמענ

 רעקימיטשאבמוא רעד טרָאּפשואפ טרעװ "סעּפע ,רעצעמע ,עמ ,רענייא, אּב ,עבארעדא

 .לקיטרא

 םיא ןעמ ןעק ,ןעמָאנלאלק ַא ַאב לקיטרא ןקימיטשאב םעד קידנלעפראפ
 =נזעװנָא טימ ןדנובראפ סע זיא טפָא) ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ַא ןופ סנאונ ַא ןּבעגוצ
 -יוש ,ןטױט ןעלטעכיוש טינ ליװ סעװָאמאכלאמ : (ןסקיפוס-לאפגיוּב ןופ טייה
 ...ןטכעש ןעלעסקע טינ ליוו לטעכ

 -רא ןקימיטשאּבמוא םעד ןעמָאנָאזרעּפ ַא אב קידנצונאב ,עבארעדא
 -ָארמעש, ַא ,ןעמָאנלאלק א ןופ רעטקַאראכ םעד וצ םיא ןעמ טיג ,לקיט
 ,יציּפ ַא ,ןאמכאב ַא טרעװ עמ ןוא ירפרעדניא םיצולּפ ףוא טייטש עמ ;"רָאװ
 .(.לא .לָאש) ?יסינ ַא

 עקינייא ןופ ןעמענ זיולב ;לקיטרא ןָא ןעמוק ןעמענ עשיפארגָאעג 3
 -שטייד ,קסנימ ,עװקסָאמ :לקיטרא ןקימיטשאּב ןטימ ןעמוק .א .א גרעּב ,ןכייט
 ראד יד ,עטיל (רעד) ןיא ,זאקוואק (רעד) ,רעּפעינד רעד ;עיליזארב ,דנאל
 .ןלענאד

 וצ םיא טיג ןעמָאנ ןשיפארגָאעג ַא אֹּב לקיטרא רעקימיטשאּבמוא רעד
 --ןלױּפ ַא ,דנַאלשטיײד א ,רעגייטש ַא ,טמענ טָא, :רָאװָאדמעש ַא ןופ סנאונ א
 "?ןטרָאד רימ ןעעז סָאװ

 וויטקעידא ןטריוויטנאטסּבוס אֹּב טמוק לקיטרא רעקימיטשאב רעד 4
 .עטוג סָאד ,עטסעּב סָאד ,עקיביײיא סָאד :(ע סקיפוס) ןימ ןטירד ןופ

 ןָא רעדָא ,לקיטרא ןקימיטשאב ןטימ ןעמוק .גדא "סטכעלש ,סטוג,
 ,לקיטרא

 ךימ טסָאה וד !טָאטש :לקיטרא ןָא קידנעטש טמוק גנודנעוװ א 5
 (.פָאה) .ןפורעג ןטייוונופ

 טָאה ,לקיטרא ןקימיטשאב םעד טרָאּפשראפ סָאװ ,טרָאװ ַא ּבױא 6
 רע טָאה :לקיטרא ןקימיטשאּב םעד רע טמוקאב ,וויטקעידא ןא ךיז רַאפ
 -ָאיצולָאװער סָאד ;(ּפָא) לכָאר עקידווענייכצראווש ,עסאלּב יד ןעמונעגמורא
 ,דנַאלסור ערענ

 עקידטנרָאפ ענייד ןיא יג ךיא :גנודנעוו ַא וצ ךעייש טינ רעבָא זיא סָאד
 ,(.פָאה) טייהשטנעמ עקידנענַאּפש ,ןעייר

 :רינילקעד טינ) "ןייק, ?קיטרא רעוויטאגענ ַא ךָאנ ןַארַאפ ,7
 ךיוא ,לָאצרעמ ןיא ךיוא) ןקימיטשאבמוא ןטאטשנא טצונַאב טרעװ רע .(ךעל
 סלַא וויטנאטסבוס םוצ טפעהאב זיא סָאװ ,ברעװ רעד ןעװ ,(ןעמענפָאטש ַאב
 ,ןלַאפגיוּב סלא ,טפעהַאּב זיא וויטנאטסמוס רעד ןכלעוו וצ רעדָא ,טקעיבוס ַא ֹוצ
 ןעייג'ס ;שטנעמ ןייק טינ טייגיס--שטנעמ ַא טייגיס :ט(שנינ עיצאגענ ַא ,טָאה
 ַא ביירש ;לעמ ןייק טינ טיש-לעמ טיש ;ןשטנעמ ןייק טינ ןעייג'ס--ןשטנעמ
 .רעװַאכ ןייק וצ ווירּב ןייק טינ ּבײרש--רעװַאכ ַא וצ ווירב

 -רא רעוויטאגענ רעד טמוק ,ןעמָאנ-לָאצ ַא זיא וויטנאטסבוס ןראפ ןעוו
 קיסיירד ןייק טינ בָאה'כ- סעקיּפָאק קיסיירד רימ טיג :ןעמָאנלָאצ ןראפ לקיט

 .סעקיּפָאק
 לגוסעמ ןעלקיטרא יײװצ ענעי יװ ךױא זיא לקיטרא רעוויטאגענ רעד

 .לָאש) קירוצ ןייק טינ ,ןיהא ןייק טינ ָאטשינ :רעטרעװ ןריוויטנאטסּבוס 5:
 .(ילא

 -גאטסּבוס אב

 -קעידא עטריוויט

 ,ןוויט

 ,ןעגנודנעוו אּב

 939 עז

 ןעמענ-ןגייא אּב

 -קלידא ןא טימ
 .ּוויט

 128--122 עז

 128 עז

 -רא רעוויטאגענ

 "ןייק .) לקיט

 2123 עז

 237 עז



 עכעלנע-לקיטרא

 "בער ,) רעטרעוו

 (יא .א

 רעשידָאטעמ
 זײונָא

 ןוויטנאטסּבוס
 יירד ּוצ ןרעהעג

 -ָאגעטַאק-ןימ
 .סעיר

 ןופ עיציגיפעד

 םינימ יירד יד

 ןייק ,(ןימָאיגיב ּבער) "בער, טרָאװ סָאד לקיטרא ןימ רעדנוזאּב ַא ראפ ןעמעננָא ןעק עמ
 "רעטקָאד ,רעװאכ, רעטרעװ יד .(*עּבער, טימ ןשימ טינ) טינ סלאפנדעי סע זיא וויטנאטסּבוס
 -ייטש א ,סיורא ךיז טזייוו י'ּבער , ןופ רוטאנ-לקיטרא יד .ןעלקיטרא ןרעװ וצ געוװו יפא ןענייז .גדא
 -ָאננָאזרעּפ ַא ןופ רעטקאראכ םעד ןבעגוצוצ---ועמ ךָאנ) ןריוויטנאטסבוס וצ טייקיעפ ןייז ןיא ,רעג
 .(.לא .לָאש) ּפָאק ןיימ רעּביא טינ טגנייה !לכיומ עשז-טייז בער :(ןעמ

 -רעּפ ,"ןעמענ-ןגייא,, ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז לטיּפַאק םעד ןיא ,8
 וא ,סע טסייה יצ .א .א "ןעמענפאטש , ,"ןעמענ עשיפארגָאעג, ,"ןעמענ-ןָאז
 ראפ ?רעדילג-ריציפיסאלק סלא ןוא ןענימרעט סלא ןריפנייא ייז ףרַאד עמ
 ,ןטכארטאּב 'טינ יז ןעמ ןעק טרָאװ ןופ ןעניז ןכעלטנגייא ןיא ןענימרעט
 ןייק טינ ןרעדָאפ סָאװ ,ךַארּפש רעד ןופ רעטרעוװ עטעשָאּפ ןענייז ייז םירָאװ
 -ענ ,קידנאטשראפטסבלעז ,ןענייז ןעמענ עשיפארגָאעג :סעיציניפעד עלעיצעפס
 -טסּבלעז ,ןענייז ןעמעננָאזרעּפ ,גדא ןכייט ,ןעמַאי ,רעדנעל ,טעטש ןופ ןעמ
 -יסאלק סלא .ואא ,.גדא רעטעג ,סעיַאכ ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ ,קידנאטשראפ
 זַא ,ןענרעל .ןרעװ טריפעגנייא טינ ןפיוא-םושעב יז ןרָאט רעדילג+ריציפ
 יא זיא ,.ואא ןעמענ-לאלק ,ןעמענ-ןָאזרעּפ ףא ךיז ןלייט ןוויטנאטסּבוס
 ןשרָאפסױא ףראד עמ ןעװ ;טינרָאג טיג'ס--קירעּביא .ךעלדעש יא ,קירעביא
 -ּבוס ןאראפ ןענייז'ס זא ,ךיז ןעמ טנָאמרעד טלָאמעד ,לקיטרא ןופ ץונאב םעד
 =אלק אזא לייוו--ךעלדעש .וואא רעדנעל ,ןשטנעמ ןטייטאּב סָאװ ,ןוויטנאטס
 ףא גנולייט יד :טריצילּפמָאק קרַאטש ןוא ךעלטסניק ןעוװעג טלָאװ עיצאקיפיס
 ןופ גנולייטסיוא רעד טימ וויטאלערָאק טינ זיא ןעמענ-ןגייא ןוא- ןעמענ-לאלק
 .וװ .א .א ךעלפ רעדנא ןא רעדיװ ךיז ןעניפעג ןעמענ-ףָאטש ,ןעמענ-וויטקעלָאק

 .וויטנאטסּבוס ןופ ןימ 0
 .וויטנאטסּבוס םנופ קיגנײהּפָא זיא וויטקעידַא ןופ עמרָאפ:ןימ יד ,9

 -בוס :סעירָאגעטַאק ףא לָאצנייא ןופ ןוויטנַאטסּבוס עלא ךיז ןלייט רעבירעד
 -נַאטסּבוס ךיוא ןַאראפ .ןימ ןטירד ,ןימ ןטייווצ ,ןימ ןטשרע ןופ ןוויטנַאטס
 סאד .סעמרָאפ-ןימ ענעדיײשרַאפ ןּבָאה ןעק וויטקעידא רעד עכלעוו אב ,ןוויט
 טינ ןרעהעג לָאצרעמ ןיא ןוויטנַאטסּבוס .ןימ ןטשימעג ןופ ןוויטנאטסבוס ןענייז
 .עירָאגעטאק-ןימ ןייק וצ

 ,סניווא סעּפע זיא ?ויטנאטסּבוס ןופ ןימ , זַא ,קנאדעג ןטימ ןעגנירדכרוד ךיז ףראד עמ

 טימ ךיז טפעהאּב סָאװ ,וויטקעידא םענעי ןיא רָאנ ,עפוג וויטנאטסּבוס םניא סינ ךיז טניפעג סָאװ

 רעד ןעוו רעדָא ,וויטקעידא ןייק טימ ןטפעהאּב טינ לָאמנייק ךיז לָאז ויטנַאטסבוס א ןעוו .םיא

 -ןימ ןייק וצ טרעהעג טינ וויטנאטסּבוס רעד טלָאו ,עמרָאפנימ ןייק טאהעג טינ טלָאװ וויטקטידא

 ייז סָאװ ,ראפרעד זױלּב "ןוויטנאטסבוס עכעלנַאמ , סקָא ,רעטָאפ ,ןַאמ ןפור םירָאװ ,עירָאגעטאק

 רעדָא ''וויטנאטסּבוס רעױלב, ,למיה ןפור יװ ,לכייס ַאזַא טקנוּפ זיא ,סנזעוו עכעלנאמ ןטייטאּב

 ,?ןויטנאטסּבוס רעכיוה ,---גראּב

 ןטפעהאב ךיז ןענעק סָאװ ,ענעי רימ ןפור "ןימ ןטשרע ןופ וויטנאטסבוס,
 רע-- סקיפוס ןטימ וויטקעידא ןא טימ עקפַאד (לָאצנייא וויטאנימָאנ ןיא)
 ,ַאזא,טסייה "ןימ ןטייוצ ןופ וויטנאטסּבוס, ;(רעד טרָאװ סָאד ךיוא רעהא)
 וויטקעידא ןַא טימ עקפאד (לָאצניײא וויטאנימאנ ןיא) ןטפעהַאּפ ךיז ןעק סָאװ
 זיא ?ןימ ןטירד ןופ וויטנאטסּבוס, ;(יד טרָאװ ןטימ רעדא) ע-- סקיפוס ןטימ
 -דא ןא טימ עקּפַאד (לָאצנייא וויטאנימאנ ןיא) ןטפעהַאב ךיז ןעק סאוו ,ַאזא
 טרָאװ ןטימ רעדא) סקיפוס-לונ ַא טימ רעדא ס(ע)- סקיפוס ןטימ וויטקעי
 .(סאד

 טינ טָאה רע .ה .ד ,טינ וויטנַאטסבוס ַא טָאה ןימ ןופ עמראפ ןייק
 ןא טימ םיא ןטפעהאּב וצ זיולּב ןעניד ןלָאז סָאװ ,םינָאמיס עלאמרָאפ עכלעזא
 :יטנאטסּבוס עסיועג ,סעמע .סקיפוס-ןימ םענעי רעדָא םעד טימ וויטקעידא

 יי יי

 2 א טא ר 8



 ןוויטנַאטסבוס יד ןיירא-ןריפ (יא .א עק- .{ - ,טייק-- ,רע--) ןסקיפוס עשיוו

 ,ערעדנַא ןא ןבָאה ןסקיפוס יד רעבָא ,עירָאגעטאק-ןימ רענעי רעדָא רעד ןיא

 סלא זיולּב ןרעװ טכַארטאּב רעּבירעד ןענעק ןוא עיצקנופ עקידנעטשּבלעז א
 .ןימ ןופ סעמרָאפ סלא טינ ,ןימ ןופ םינַאמיס עשיטקַארּפ

 -בוס ןופ ןימ ןופ םינָאמיס ערעדנַא ךיוא ןארַאפ ןענייז ,ןסקיפוס ץוכא
 ענייק ךיז ןיא טינ ןבָאה סָאװ ,ןויטנַאטסּבוס ךַאסַא רעבָא ןארַאּפ .וויטנַאטס
 .ןימ ןּופ םינָאמיס

 442 עז טניד סע ,יז ,רע ןעמָאנָארּפ יד ןופ םענייא ןוא וויטנאטסּבוס א ןשיוווצ גנוכערפשטנא יד
 יז ?יז זיא ּוװ--לדיימ סָאד :יװ ,סעזַארפ רָאפ ןעמוק'ס :ןימ ןופ ןעמיס א ראפ קידנעטש טינ
 רימ ראפ טײטש ;(.לא .לָאש) ...טינ יז ךיא םענ רעמָאט זא ,סע טסייה לדיימ סָאד ,טגאזעג טָאה

 רעטרעכיורעג , רעד ןופ טמאטש עצייא עקיזָאדיד ;(.רּבא) ,..טגייווש רע .לרעכָאּב ךעלקילגמוא סָאד

 .(.לא .לָאש) םיא ןגעװ טלייצרעד ןיוש ךייא ּבאה ךיא סָאװ ,"עקלויל
 ןײק רַאפ ןעניד ,שיסור ןיא יו ,טינ ןעק *ןיימ , ןופ ץונאּב רעד זא ,קידנאטשראפטסּבלעז

 ,ןימ ןופ ןעמיס
 -עג ןוא ןימ טינ רייר ןיײק ןעק טכעלשעג ןשיגָאלָאיּב ןוא ןימ ןשיטאמארג ןשיווּוצ גנוכערּפשטנא ןגעוו

 ייװצ--טכעלש ?לָאצניא ןיא וויטנאטסּבוס א (2 ;טינ ןימ ןייק לאלק טאה לָאצרעמ ןיא וויטנאטסּבוס א (1 :ןייז

 ןכַאז ערעדנוזאב -עג ןייק טינ טאה סָאװ ,אזא .ה .ד ,ןזעוו ןקידעּבעל-טינ א טייטאּב רע ןעו עליפא ,ןימ א טאה
 ,ןימ ןטירד םוצ ןרעהעג ןעמענ-רענעלקראפ (4 ; 2--ןטכעלשסג ,3 ןאראפ ןענייז םינימ (3 } טכעלש'
 ךיא ןיפעג רעּבירעד ,וװ .א .א ,ןטייטאּב יז ןכלעוו ,ןזעוו םענעי ןוֿפ טכעלשעג םנופ קיגנײהּפָאמוא
 רייש'כ סָאװ ,סימרעד ךיא וט סָאד ןוא ,"טכעלשעג. ןופ =ןימ , ןלייטפָא ןצנאגניא רעכיילג ראפ
 -ּבייו ,רעכעלנאמ , ןענימרעט יד סא דיימ ךיא סָאװ ןוא ?טכעלשעג---ןימ , ןענימרעט יד רעטנוא

 ."רעלארטיינ ,רעכעל

 . ויא עגארפ יד ןופ םינָאמיס ,ךעלגעמ יװ ,ןכוזסיוא--טשרע זיא בָאגפוא רעודנוא .0
 -קַארּפ ןכוזסיױא רעד זא ,ןרעוװ טכיירטשעגרעטנוא סיורָאפ רעּבָא זומ'ס .וויטנַאטסבוס ןרַאפ ןימ

 בא ? ןסָאװ ,קידלקאוו ,טלעטשעגטסעפ טינ ןלַאפ ךאסַא ןיא זיא וויטנַאטסבוט ןופ ןימ
 עג ןצונַאב וויטנַאטסּבוס ןקיבלעז םַאב זא ,סנטשרע ,טסייה סָאד ?סָאד טסייה

 :סעמרָאפ-ןימ ענעדיישרַאפ ןיא וויטקעידא םעד סרעדייר-שידיי ענעדיישרַאפ

 (עטיל) ּפָאק יד--(.רקוא) ּפָאק רעד ,(עניארקוא) לגניי סָאד--(עטיל) לגניי רעד
 םאב טצונַאב רעדייר-שידיי רעקיּבלעז רעד ןוא ןייא זיא ,סנטייווצ ;.וו .א .א

 ןיא יו ,סעמרָאפ-ןימ ענעדיישראפ ןיא וויטקעידא םעד וויטנאטסבוס ןקיבלעז

 א סיורא ײג ךיא, :טגניירּב יקסווָאלטישז סאוו ,ליּפשייּב ןשירוטַאקירַאק םעד
 יד ןפָאלטנַא !עלעדרעּפ סָאד ָאטינ טשרע ,עלעדרעפ רעד זיא ּוװ ,ןָאט קוק
 -ןימ רעד אֹּב ןבָאגפוא ייוצ ןדיישרעטנוא ןעמ ףרַאד רעבירעד "!עלעדרעפ
 -יסַאלק ,ךארּפש רעקידעבעל רעד ןופ ןטקאפ עלא ןענרעלרעד (1 :גנונרעלרעד
 .א .א ןכארּפש עקימורַא ןופ ןעגנוקריו טול ,ןטקעלַאיד טול ייז קידנריציפ
 טבערטש סָאװ ,ךארּפש רעשירַארעטיל רעד ןופ ןצנעדנעט יד ןענרעלרעד (2
 -זירּפאק ץנַאג ךיז טכעלפ טייקכעלטייהנייא עקיזָאד יד) טייקכעלטייהנייא וצ
 סָאד טינ זיא אד .(ןעגנוקריוו ערעדנא ןוא עשיטקעלאיד ענעדיישרַאפ ןופ לופ

 םילָאלק ןבעג רָאנ ָאד לעװ'כ--בָאגפוא ןטשרע ןטימ ךיז ןעמענראפ וצ טרָא
 .(* ןימ טול ןוויטנַאטסבוס ןופ עיצאקיפיסַאלק רעשירַארעטיל רעד ןופ

 -אמַארג רענענַאראפ רעד ןופ ןעמונעג ּבָאה'כ סָאװו םילאלק עקיזָאד יד
 .לופ טינ טײװ ןענייז ,(ןעגנוקרעמכָאנ ענעגייא ןופ ןוא רוטארעטיל רעשיט
 ןופ טעּברַאטימ ,טעברא עוויטקעלָאק קיטײנ שרעדנא ץעגרע יו רעמ זיא אד

 .סרענעייל יד
 ןופ םילָאלק -טּפיוה ןייז ןופ ןימ םוצ טרעהעג ץאזפיונוצ ַא .לאלק רעניימעגלא ,1

 טי .(לּפעט סאד) לּפעטנשקָאל סָאד ,(טַאלב יד) טאלבגָאט יד :ןליּפשייּב ,לייט
 ,םילאלק עקיזאד יד אֹּב ןצנאגניא טינ ךיז טלאה ןיילא ךיא זא ,ןקרעמאב ךיא ףראד אד (*

 156 עז ,ןימ ןטירד םעד עייגענעּב ךעלמעג
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 159 עז

 194 עז

 602 עז

 1985 עז

 154 עז

 69 צז

 .ַא .א טייצראי רעד ,זייבפלא רעֶד :ןעמאנסיוא

 .ןימ רעטשרע .2
 : טייטאב ןטיול .!
 ,ןָאה ,רעטקָאד ,סקָא רעד :טכעלשעג ןכעלנַאמ ןופ סנזעוו ןופ ןעמענ .1

 .ןַאמ ,עטאט
 .ןעמענרענעלקרַאפ--םאנסיוא

 רעד :.ג .ד .א ןענַאועסרָאי ,םיװױטנָאי ,םישָאדאכ ,געט ןופ ןעמענ 2
 ,גנילירפ ,ךעסייּפ ,ווָאּבעשיט ,ןסינ ,רַאװנאי ,קיטנוז

 .ענסעוו יד--םאנסיוא
 :טלאטשעג רעשיטענָאפ רעדא עמרָאּפ רעד טול ,ג
 .ליּפש (יד) סאד--םאנסיוא .ןסקיפא ןָא עמעטברעוו ַא ןופ עטעדליּבעג 3
 .שיסור ,שידיי רעד :ןעמענכארּפש סלא שי- טימ ןברעוודא 4
 .ןימ רעטירד סלא ךיוא טצונאּב ,ךיז טכוד ,,ןרעװ יז

 םי- םזי- וי- טנא- לא- :('ןעגנודנע רעדָא ןסקיפוס יד טימ 5
 רע- ,(ןע/- | רעקיפארט .(ןעמענ-רענעלקרַאפ ץוכא) ל רעקיפארט ,(םע--)

 .,לטנאמ ,םיועב ,םזינומָאק ,וויטקעלָאק ,טנאילירב ,לאקידאר רעד :(עלא טינ)
 .רעמַאה ,ןעמיוק ,ןכייצ

 -ּבוס סעד ןיירא ךיוא ןריפ סָאוװ ,ןעגנודנע ןּוא ןסקיפוס ערענעטלעז עקינייא ךָאנ ןַאראפ

 םו-- ,(טאיראטעלארּפ) טא8-- ,(שזאגאּב) שזא-- :ןימ ןטשרע ןופ עירָאגעטאק רעד ןיא וויטנאטס

 .(גנירעה) גני-- ,(סוידאר) סי ,(םומינימ)

 .ףָאס םוצ טנאנָאסנָאק א טימ ןעמזיטימעס ןוא רעטרעוודמערפ ךַאסא 6
 .ןימ ןטירד םוצ ןוא ןטשרע םוצ ןרעהעג .א ,א לָאק ,םינָאּפ ,ןשָאל

 --ייז רעד ,טנײה רעד :8 134 ןופ ץוכא ,רעטרעװ עטריוויטנאטסּבוס .7
 .טנוזעג

 .ןימ רעטייווצ ,

 .טייטאּב ןטױל ./4

 ,ורפ ,רעטומ ,ןוה יד :טכעלשעג ןכעלּבײװ ןופ סנזועװ ןופ ןעמענ 1
 ,("ּבייוו יד, שיװטיל) *בייוו סָאד, ,ןעמענרענעלקראפ--םאנסיוא .רעטסעווש ,וק
 .רעמיצנעיורפ סאד

 :ןעמאנסיוא .ַא .א שראק ,לפאטראק .,םיולפ .ּבָאּב יד :ןסנירג ןוא ןטכורפ ןופ ןעמענ ,2

 .סעּבריק ,לּפע ,סונ ,(םיורגלימ) םָארגלימ רעד

 .(ןימ רעטשרע--שיװטיל) רעפיצ ןוא סעיסיוא ןופ ןעמענ 3

 :טלאטשעג רעשיטענָאפ רעדָא עמרָאפ רעד טול .}

 .ןסקיפא ןָא ןוויטקעידא ןופ עטעדליּבעג 4

 ,טייק-- ,קי-- ,עי-- ,יי-- ,גנו-- ,טייה-- :ןעגנודנע רעדא ןסקיפוס יד טימ .5
 .טפאשגולק ,טייקנייש ,קיזיפ ,עיזעָאּפ ,יירעקעּב ,גנודיילק ,טייהיירפ יד :טפאש--

 סלא ךיוא רָאפ-עמוק טפאש-- ,טייק-- ,יי-- ,גנו-- טימ ןעמענ יד
 .ןימ רעטירד

 -גאמ ןופ סנועװ ןופ ןעמענ ץוכא ,ע-- גנודנע רעדָא סקיפוס טימ 6
 ,ןישאמ יד; ךיוא רעהא .עבאג רעד ,עריוכס יד ,עביל יד :טכעלשעג ןכעל
 .וװ .א .א "ענישאמ יד, טימ לעלאראּפ ןריטסיוקע סאוו ,.גדא "םיטש ,ןָאפ ,ןעּפ

 ,ןימ רעטירד 4

 .טייטאּב ןטיול .8

 -לצראו א ,אמעפראמ א זיא'ס יצ ,קיגנײהּפאמוא ,טראוו ןיא ןעגנַאלק עטצעל---גנױדנע (*

 .ג ,ד ,א לייט



 ,וועלייכ ,רעבליז ,ץלאז ,טלעג ,טולב ,טיורב ,ריב סָאד :ןעמענּפָאטש .1
 ייז--ןימ ןייק טינ רעטרעװ יד ןּבָאה טקעלאיד ןשיװטיל ןיא .וֹו .א .א לָאטש
 .ןלָאצרעמ ןענייז

 עיינ סָאד ,עקירעמא עטייװ סָאד :טעטש ןוא רעדנעל ןופ ןעמענ .2
 .אב ,ָאר סָאד ייז ןרעהעג טקעלַאיד ןשיװטיל ןיא .קירעּביױּב סָאד ,דנאלסור
 -טגנירד ץונאב רעקיזָאד רעד .ןימ ןטייווצ םוצ ,ע גנודנע טימ יד סרעדנוז
 .ךארּפש רעשירַארעטיל רעד ןיא ךיוא ןיירא

 .עמרָאפ רעד טול .ם
 -טיל ןיא .עלעדיימ סָאד ,לשיט סָאד :עלע--ל טימ ןעמענרענעלקראפ 3

 רעד) לשיט רעד :עמרָאפ:טנורג יד סָאװ ,ןימ ןקיבלעז םוצ יז ןרעהעג שיו
 .(דיומ יד) עלעדימ יד ,(שיט

 : (ןעמזיטימעס) סע-- ,שינ(ע)-- ,ץכע ,לט-- ,םוט-- ןסקיפוס יד טימ 4
 .טימ רעטרעוו יד .סענָאכדאש ,שינרעטצניפ ,ץכעוט ,לטרעפ ,םוטכייר סָאד

 עלא יז ןרעהעג שיװטיל ןיא .ןימ ןטייוצ םוצ ךיוא ןרעהעג שינע-- ,ץכע--
 .ןימ ןטייווצ םוצ

 .געלשעג סָאד :ןסקיפוס ןָא --ץג סקיפערּפ ןטימ עקינייא 5
 .רע -- שיווטיל -ןיא .ןענרעל סָאד : ןוויטיניפניא עטריוויטנאטסבוס 6

 .ןימ רעטש
 ןשיװטיל ןיא ,"עטוג סָאד, ּפיט םנופ ןוויטקעידא עטריוויטנאטסבוס 7

 ,רָאפ טינ ייז ןעמוק טקעלאיד

 שיװטיל ןיא ."סטוג סָאד ּפיט םנופ ןוויטקעידא עטריוויטנאטסּבוס ,8
 .ןימ ןטייווצ םוצ יז ןרעהעג

 ,ןויטנַאטסבוס לָאצ עסיורג ַא טּבײלּב םילָאלק עלַא יד ךָאנ ,5
 -עגרעטנוא טינ ןעק טײקירעהעג-ןימ רעייז סָאװ ,עקידלצרָאװ סרעדנוזַאב
 .לַאלק ןעמעװקַאּב ַא רעטנוא ןרעוװ טריפ

 ,סנזעװ עקידעּבעל ןופ ןעמענ ליפ ,סערעדנַא ןשיוווצ ,ןרעהעג רעהַא
 ,רע ןַא ײס) רעב רעד :ןטכעלשעג עדייב ןענעכײצַאב וצ ףַא ןעניד סָאװ
 ַא ןעמ טעדליב ,טכעלשעג ןכעלבייוו םעד ןזיײװנָא ףרַאד עמ ןעװ .(יז א ייס
 ,טכעלשעג ןכעלנַאמ םעד ןזײװנָא רעבָא ףראד עמ ןעו ,"עכירעב , טרָאװ
 ,זדנַאג יד .לגדא "רע ןא רעּב ַא/ .זארפאראפ ַא וצ ןעמוקנָא ןעמ זומ
 .א .א גנאלש יד ,ָארק יד ,דניק סָאד ,סקופ רעד ,שטנעמ רעד

 ןעמ ןעק ,לָאצרעמ רעד ןופ גנודליּב רעד ןיא רעכיז זיא עמ ּבױא
 -ָאװו ןטימ ןוויטנַאטסבוס עקיפארטנייא :ןעמיס ןקיזָאד ןטימ ןריפנָא ךָאנ ךיז
 טפָא ןרעהעג ,ן-- ןע-- סקיפוס טימ לָאצרעמ יד ןדליּב סָאװ ,ּו ,ָא ,ַא לַאק
 ,ןטירד םוצ -- רע-- סקיפוס ןטימ ,ןטייווצ םוצ

 קיגנייהּפָא ןימ רעד ןיא .א .א "ראנ ,(ןןעמ ,וד ,ךיא , רעטרעװ יד ַאב
 םורא רָאי ַא ןיא ךיד טעװ רעגעדּפ :ןועװ ןטנכייצאּב םנופ טכעלשעג םנופ
 !(ר) ענייש ַאזַא טינ עמ זיא ;(.גרעב) ענייא רַאנ וד ,ןפראווקעווא

 -דנאטש ןשינכעטָאװגניל ןופ ןימ ןגעװ עגארפ רעד וצ ןעיצאּב ךיז ןעמ לָאז יו .6

 -עטאק יד טליּפש (ןטייקיטיידיוצ עכעלגעמ ןופ ןעמאנסיוא ענלצנייא ץוכא) לאלכיּב ? טקגוּפ

 -לארוא רעד ןופ עשורעי א זיא'ס ,טינ עלָאר עכעלצונ םוש ןייק ךארּפש רעד ןיא ןימ ןופ עירָאג

 רעד טּבראטש ןכַאוּפש (עטריסערגָארּפ רעקראטש ,ה .ד) עוויסערגָארּפ יד ןיא 06 עפוקט-ךַארּפש רעט

 רעשיעּפָאריײא-ָאדניא-רוא רעד ןיא ןעװעג ןיוש !זיא םינימ יירד ףא גנולייטנייא יד 7

 ןופ קידנעגניירּסיורא ,קירוצ ןרָאי רעטנזױט טימ ,עכלעזא סלַא ,ןּבראטשעגּפָא זיא עכלעוו ,ךארּפש

 יר .א .א שיסרעּפ ,שידניא ,ןכארּפש עשיעפָאריײא עקיטנייה יד ערוש רעטשרעטנוא רעד ןיא ךיז

 (עיגילער עטלַארוא) םזימינא ןופ גנוקריוו ךרוד :ןדיישראפ ןעמ טרעלקרעד ןימ ןופ גנומאטשּפָא

 ,סצמרָאפ עכעלכַארּפש ןופ טייקיסילפרעּביא ךרוד רעדא

5* 

 968 עז

 8() עז

 -ינכעטָאוװגניל
 זיײװנָא רעש



 1 יאס

 ,זיא לאעדיא רעד  ,ָאטינ רָאג--שילגנייא ןיא ,םינימ ייווצ רָאנ ָאד זיא שיזיוצנארפ ןיא .ּפָא ןימ

 גנושימניירא עכעלטסניק א ! רעּבָא סע ןעמ טכיירגרעד יוװ .,ןדניוושראפ לָאז עיראגעטאק יד זא

 טינראג טעװ יז -- שילַאקיזיר וצ ויא ,עגארפ רעלאקיראר אזא ןיא ,גנולקיווטנא-ךארּפש רעד ןיא

 סלַא ,טינ טנידראפ ("דניק ןייש עד ,יורפ ןייש עד ,ןַאמ ןייש עד ,) טקעיָארּפ סווָאכָאראּב .ןּבעג

 ףא ןטראוו ,סיוא טזייו ,זומ עמ ,טייקמאזקרעמפיוא עטסנרע ןיײק ,םַארגָארּפ עשיטקארּפ

 .ןימ ןטירד םעד ןפַאשּפָא--לַאעדיא רעועטנעענ ַא רעּבָא ןַארַאפ ,גנולקיווטנא רעכעלריטאנ רעד

 עכעלריטַאנ ַא ךיז רַאפ רימ ןּבָאה ןימ ןטירד ןופ גנופַאשּפָא ןיא םעד ןפאטצֶא
 ןלארטיינ םנופ טינ טַאמיק סייו רעכלעוו ,טקעלַאיד ןשיווטיל םעד -- עציטש  ןימ ןטירד

 -יארקוא ןגעק טיײהרעדנימ ַַא זיא טקעלאיד רעשיווטיל רעד ,סעמע .(* ןימ
 עוויסערגָארּפ ַא -- (טַארּפ םעד ןיא) רעּבָא ,עקירעּביא יד ןוא ןשיליוּפ ,ןשינ
 :ןרידנעמַאקער וצ ךעלגעמ רַאּפ ןיפעג ךיא ןוא ,טלַאה ךיא .טייהרעדנימ
 ןיא ןסייו סָאװ ,(סרעדייר -- ןיוש עטישּפ ַא ןוא) סרעביירש-שידיי יד (1
 -- ןצונאב טינ םיא ןפראד ,ןימ ןטירד ןייק ןופ טינ טקעלאיד-רעטומ רעייז
 .ךַארּפש רעד ןופ גנולקיװטנַא רעויסערגָארּפ רעד טימ יײז ןפלעה טימרעד
 ויא סָאד רעבָא -- (2 'רעטנָאלּפפ םעד קיליײװטײצ ןרעסערגראפ ייז שטָאכ
 ןרעהעג סָאװ ,סרעביירש-שיריי ענעי ךיוא -- רעטעּפש ףַא שטנּוװ ַא ןיוש
 -ַאּב ןרעוויסערגָארּפ םוצ ןסאּפוצ ןעז ךיז ןלָאז ,טקעלַאיד ןקידמינימיירד ַא וצ
 ,רעקידנשרעה רעד ןרעוװו טייצ רעד טימ טעװ רעכלעוו ,ץונ

 .ןוויטקעידא ןופ גנודליּב .ת
 ,עיצַאקיפיסַאלק 1

 =ברעװדַא ןיא ךיוא רָאפ טמוק ןוװיטקעידַא לייט רעטסערג רעד ,7 -ליּב-וויטקַתידא

 רַאפ ןעמ טמענ ,ויטקעידא אוא ןגעװ טדער עמ ןעוו ,(עמרָאפ-לונ) עמרָאפ גנוד

 ,"סיור ג ויטקעידַא רעד; :טגָאז עמ ,ענייהעד .ּברעװדַא םעד רעײטשרָאפ ןייז

 .ןסיורג ,(סע) סיורג ,עסיורג ,רעסיורג םעטסיס יד טימרעד קידנעניימ 56 עז

 -דא ןייק טינ ךיז וצ ןּבָאה סָאוװ ,ןוויטקעירא ךיוא (םעווקאּב זיא'ס ןוא) ןעמונעגנָא זיא'ס

 ,ה .ד ,'ףןרעזייא וויטקעידא רעד , .ב .צ ,עמרָאפ-ּברעװװדא ;(רעוויטקיפ) רעד ןיא ןפורנָא ,ןברעוו

 !(.איא ןגעלפ ןוויטיניפניא עוויטקיפ .גרפ) םענרעזייא ,סענרעזייא ,ענרעזייא ,רענרעזייא םעטסיס יד

 יסיוא סע ךיא ריימ רעבָא ָאד

 : ױזַא ןוויטקעידַא ןריציפיסַאלק ןעמ ןעק ,גנודליּב רעד טיול

 .ןעגנוריוויטקעידַא ןוא ןוויטקעידַא עכעלטנגייא 1
 ,עטצעזעגפיונוצ -- עכַאפנַײא :עכעלטנגייא .2

 ערעדנַא טימ .ה .ד) ןסקיפַא טימ - עקידלצרָאוװ : עכַאפנייא 3
 .|- ,סע- ,ע- ,רע-- ןסקיפוס עשיוויטקעידַא יד ץוכא ,ןסקיפַא

 61 עז

 רעדײס ןיא ןענרעלרעד רימ ןלעװ ,ןוויטקעידא ןופ טעדליבעג ןענייז עכלעוו ,ןוויטקעידא יד

 .ןטייטאּב עלַאמרָאפ יד ןופ

 .ןוויטקעידא-טינ ןופ טעדליּבעג ,ןוויטקעידא 2
 ךיוא) ןויטקעידַא-טינ ןופ טעדליּבעג ןענייז סָאװ ,ןוויטקעידא .8 עשיוויטקעידא

 רעקיזָאד רעד ןיא ןּבעגעג ןענייז ,(ןוויטקעידַא ןופ עטעדליּבעג עקינייא  ןסקיפוס
 . .(70 טײז עז) עלעּבַאט

 :ןסקיפוס ענעטלעז עקיניא 9

 רוטארעטיל ןיא ןרעװ טצונאּב טפָא רעירפ טגעלפ (סעמעט עלַאּברעװ ןופ) ---דנע ,דנ--

 ןּבילבראפ ;ןטימעגסיוא סע טרעװ טנײה ;(רעדנעייג רעד ,דנעייג) קידנ-- ןקיטנייה ןטָאטשנא

 ןוא "דניק יד, ערעדנא אּב טגנילק עכלעוו) "רניק סָאד, שיװטיל ןיא טנאקאּב זיא רימ (*

 ,("רגיק'ס יד;



 קידנצייר :גנוריצנעועפיד רעשיצנאמעס טימ ,קידנ-- טימ לעלַאראפ רעטרעוו עכעלטע ןיא רעּבָא

 .016018016 דנצנעלג 626018 קידנצנאלג : טאקענסג6 דנצייר ,ט83 51
 וצ טנעָאנ ,טגלָאפ סָאװ--קידעגלָאפ ,טגָארט עכלעוו---קידעגארט : (ןּברעװ ןופ) קידע--

 .קידווע--- וצ ןוא קידנ--
 -ילּפ ,עטאוועקוס :(עטא-- ןופ טייטאּב ןטימ ,ןוויטנאטסבוס עשיוואלס ןופ) עטאווע--

 .עטאוועכ

 זעורעגנ ,ץנעדנעט א טימ -  זעיצנעדנעט ;(ןוויטנאטסּבוס עלאנאיצאנרעטניא ןופ) זעי--

 .ליפעג-עיגילער טימ .--זעיגילטר ,ןוורענ טימ--((שיאעוורענ ךיוא)

 .א א 9 8---גנודליב-ּפיציטראּפ ןגעוו

 .ןוויטקעידא ןופ עטעדליּבעג ןוויטקעידא 3
 ןענייז ,ןוויטקעידא ןופ טעדליּבעג ,(ןברעוודא) ןוויטקעידא ןשיוצ+ 0

 -רעּביא ,עקיכיײלגרַאפ ,ענעגיוצרַאפ ,עטכאושעגּפָא : עקיזָאד יד עטסקיטכיו יד
 .עכעלצעזנגעק ,עקיגיײטש

 ,ךעל-- סקיפוס ןטימ ןטסטפָאמא טעדליבעג ןרעװ עטכאוושעגּפָא
 -נגיא רעד ןופ דארג ערענעלק א ןטײטַאּב יז ;עטאוו (ע) טימ רענעטלעז
 --ןעלצראווש :ּברעװדא-ויטקעידא רעלאמרָאנ רעד טײטַאב'ס יװ ,טּפַאש

 -עשיראנ ,ךעלפייטש ,ךעלגנאל ,ךעלטיור ;ץראווש ץנאג טינ ,ץראווש לסיּבא
 .(עטאוועליוכ ,עטאוועמאט רעהא) עטאווענעגושעמ ,עטאוו

 } גנוטכאראֿפ ןופ ("קַאמשעגייּב ,) טייטאּבייּב א ךָאנ ןּבאה עטאוו|עֶו טימ עטכאוושעגּפָא

 טצונאב סעביס ןזיא'ס עכלעוו ּבילוצ טרעוו סקיּפוס רעד סָאוװ ,ןופרלד ךיז טמענ סאד זא ,ךעלגעמ

 .ךירטש ןוויטאגענ א ןטייטאב סאוו ,ןוויטקעידא אּב רעטפא

 -גירג ,ךעלּבלעה ,ךעלּבלעג) ךעלּב -- ןכאזרוא עשיטענָאפ ּבילוצ טמוק ךעל-- טָאטשנא

 -אמעטסיס רעקינייו טשרעה ָאד .(ךעלכליק ,ךעלכליופ) ךעלכ-- רעדָא (ךעלבליק ,ךעלּבלױפ ,ךעלּב

 .ןעגנורענעלקראפ עשיוויטנאטסבוס אּב גנונייֵשרעד רעקיכערּפשטנא רעד ןיא יוו ,טייקשיט

 טימ ךַיוא ,קני- .םַימ ךיז ןדליּב ןויטקעידַא ענעגיוצראפ 1

 -ייר םנופ גנּויצאּב עכעלטרעצ א רעדָא ןטייטאּב ןוא .א.א קנישט-- ,קשטי--
 רעד זא--רעדָא ,טגָאזעג ןיא וויטקעידא רעד ןכלעוו ןגעוו ,טקעיּבָא םוצ רעד

 -עדינ ,רעקניגנוי ,רעקניסייו :ןעמָאנ-רענעלקרַאפ א ּוצ ךיז טיצ וויטקעידא

 -שטיניילק ,רעקישטניילק ,רעקנישטניילק ,רעקנישטנייפ ,רעקנייינ ,רעקשטיר
 .ןיילא רעקנינייא ,רעקנינייש ,רעקנישטנייש ,רעקניניילק ,רעק

 ,גנומיטשטימ ןימ א ןעזנייא ןעמ ןעק "עלעּביטש עקנינייש א ּבוטש ענייש א, ןיא

 ןטימ ךיז ןדליב (ןוויטאראּפמָאק) ןוויטקעידא עקיכיילגראפ .2
 א ןטייטאב ןוא ,טייּברעביא ןשילַאקָאװ טימ וצרעד ךָאנ לָאמא ,רע-- סקיפוס
 ,רערעטנרעלעג א :טקעיבָא רעדנא ןַא אֹּב יװ טפאשנגייא דארג ערעסערג
 .רערענעש ,רערענעלק ,רערעקידלכייס ,רערעטכייל ,רערעגניי ,רערעסייוו

 רעטלא רעד ןיא .,וויטארַאּפמָאק א ןדליב ןענעק ןוויטקעידא עלא טינ
 ןענעק סָאװ--סעּפורג ףא ןוויטקעידא ןלייט רעּבירעד ןעמ טגעלפ קיטַאמארג
 ,קירעביא טולָאסבא ןיא'ס .וויטאראּפמָאק ןייק ןדליב טינ ןענעק סָאװ ןוא
 ןוא עטכַאװשעגּפָא ןדליב ּוצ טייקיעפ רעד טול טינ ייז ןלייט רימ יו טקנוּפ
 וצ קיעפ ןענייז סָאװ ,ןויטקעידא לָאצ יד :ףעגא .סעמרָאפ ענעגיוצרַאפ
 זיא'ס ּוו ,ןטרָאד ןופ טניר ערטקעלע, ;.רעסערג ץלא טרעװ ,עיצאראּפמָאק
 :אראּפמָאק רעד .(ןָאסניכאי) "רעכעה ןיא לאיצנעטָאּפ ,רעד ּוװ ,רעשירטקעלע
 .גנודליּבײנ עכעלריטאנ רעבָא ,עטסיירד א זיא רעשירטקעלע (ּברעוװדא) וויט

 ַא ןוא ןעמיס ַא- עיצאראּפמָאק ּוצ טיײיקיעפ יד זיא ּפיציטראּפ א אב
 רעטנרעלעג זיא רע :םעטסיס-ברעוו רעד ןופ טײקנסירעגּפָא ןייז ןופ רָאטקַאפ

 עטכאוושּבגּפָא

 ןוויטקעידא

 69 עז

 ענע גיוצראפ
 ןוּייטקעידא

 רויטאראּפמאק

 897 עז

 רעשירָאטעמ

 וייוװנָא



 סקיפוס

, 

 קע יי

 האב --

 קיד =

 קי - =

 ףעל --

 עמעט ַא רַאפ סָאװ ןופ

 ןוויטנאטסּבוס עשיוואלס ןופ

 -בוס עלאנאיצאנרעטניא ןופ

 ןוויטנאטס

 ּברעװ ןּופ

 -ניא ןופ ןוא וויטנאטסּבוס ןופ

 -רעוו עצנאג ןופ ךיוא ,טנאיראוו

 סעּפורג-רעט

 (טס-.גרפ) ןעמענלָאצ ןופ

 ,ןייטנאטסּבוס ןופ

 ןטנאיראווניא

 ,ןּברעװ

 טינ ןופ ןוא ןוויטנאטסּבוס ןופ
 -עט ןופ ; סעמעט עקידנעטשּבלעז

 ןלָאצרעמ עשיטימעס ןופ סעמ

 (שירכָאס---םירכָאט)

 ןּברעוו ןוא ןוויטנאטסּבוס ןופ

 טלאהטנא

 וצ קיועהעג ,וצ ךעייש

 גנוּוט ַא ןעמענפּוא ןעק

 -עליימעמ) ,--וצ ךעלנע .--וצ ךעייש ,. זיא

 סָאװ - קידפעטנָאי ,עליימעמ זיא רעכלטוו - - קיד

 (לויִא ןא יװ == קידלװָא ,ףעטנָאי וצ ךעייש זיא

 רעמונ

 -לעוו -- קיטציא) --טָאה ,- וצ ךעייש ,- זיא

 ,סאג רעד .וצ ךעײש --קיסאג ,טציא זיא רעכ
 (גרעּב טימ - - קיגראּב

 טימ ןוויטקעידא ,--וצ ךעלנע ,--וצ טועהעג

 טסי---טימ ןוויטנאטסּבוס וצ ךיז ןעיצאּב שיטסי--
 םוצ ךעייש זיא סָאװ---שיטסינומָאק) םזי---טימ ןוא
 (טסינומָאק ַא וצ רעדָא םזינומָאק

 -- טָאה ,--וצ ךעלנע--עמעט .טסּבוס אּב

 טָאה -- ךעלקילג ,רעטָאפ ַא יװ -- ךעלרעטָאפ)
 ראּב--עמעט רעלאּברעוו אּב ,(קילג



 ןעגנוקרעמנָא

 טריטנעצקַא

 -ירפ טמוק טּפָא !טריטנעצקַא

 (לאנָאיצאנ) נָא סקיפוס רעד רע

 ךעל--ףא ןטיּבראפ טפָא טרעוו

 (ךעלכיירגרעד)

 עטסקירעּבעל יד ןיפ רענייא

 .ןסקיפוס

 רעטסקינעװניא טימ עקינייא

 גנוגייּב

 עטסקירעּבעל יד ןופ רענייא

 -יא רָאפ טמוק לָאמא ;ןסקיפוס

 -עפ -- רָאירעּפ) גנוריטנעצקַארעּב
 -גיא רָאפ טמוק לָאמא ;(שידָאיר

 (שיטניה---טנוה) גנוגייּב .נעוו

 ךעל -- טימ ןרעטנָאלּפ טינ

 טמוק לָאמא (8 140) וויטקעידא אּב

 --ןדָאש) גנוגייב עטסקינעווניא רָאפ

 (ךעלדעש

 ן| ל י ּפ ש יי ּב

 ןפראו סע ןוא ,טלעש ןוא טיירש עמַאד ערעדנא יד ןוא
 -רָאק ,עטַאדרָאמ ,עטַאקסיּפ :רעטרעװ ענדָאמ ריא אּב ךרוד ךיז
 --:ָאהָא -- -- -- -- :עטַאקרָאמס ,עטַאכרַאּפ ,עטַאּברָאה ,עטַאּפ
 (.לַא .לָאש) ךארּפש יד טוג טציזאצ יז - ,ןָא ךימ ךיא ףור

 ,לַאנָאיצאנ ,לעירעטַאמ ,לארטאעט ,לעינרעּבוג ,לעודיווידניא

 ,לַאפָארטסַאטַאק ,(לענָאיצרָאּפָארּפ) לאנָאיצרָאּפָארּפ ,לאטנעמיטנַאס

 (לגנָאיצאר) לאנָאיצאר ,לערוטלוק ,לענָאיצנעװנָאק

 ,רַאבגיזאּב

 .רַאּבפױק

 ,רַאּבכײרגרעד ,רַאּבקנײיד ,רַאּבקנַאד ,רַאּבגנַאג

 -נקלָאװ קידעוװיײג קידסענָאשקַא קידערוויא קידלװָא קידפעגא

 -סעשָאלַאכ קירפעטנָאי קידמיוויוטנָאי קידנסכַאי קידרעסַאװ קיד

 -עליימעמ קירמיסיימ קידערױמ קידעמַאמ קידמעכײלַאױל קיד
 קידלטעשּפ קידכעסייּפ קידרעשפע קידלכייס קידעכמיסעװ-ןסָאס קיד

 -ייק קידרעייפ קידנעיוק קידעונצ קידמישָאדָאכיײװצ קידנּפָאצ
 עכלעזא ! (ץערעּפ) קידולָאס-ןעּב-ירמיז :קידסעװכַאר קידכעל

 רעדיל עקידמעטָא-םעד-ןּפַאכ-ןזָאל-טשינ-ךייא-לעוו-ךיא ,עטיירּב

 (רידאנ)

 -=רעטנייא טרעדנוה ,רעט (פ) קיצנאווצ ...רעטירד ,רעטייווצ

 .רעטשרע טרעדנוה --

 קיטנייה קירעגנוה קיסַאג קיטולּב קיגראּב קיטכאנאּב קיטציא

 ק'כלימ קיטכיל קיטסול קיייװטוט קינוז קידמאז קידלַאװ

 -פערק קיטנאק קירעטיצ קישיילפ קיּבראפ קיגלָאּפ קיטכענ קיטיינ

 קייינש קיּבטש קיט

 שיירעּב שיסרָאקיּפא שינאקירעמא שיטנעגילעטניא שידזעיוא

 שיטאמארג שינאמרעג שיפאוגָאעג ששיריועג שירעדורּבטוג
 שיגָאל שידיסכ שידײ שיטסָאלָאװ שירָאטסיה שיטניה שיפרָאד

 -אטעלָארּפ שירָאירעּפ שיטילָאּפ שיסקאטניס שיטעווָאס שיכולעמ
 .שיטָאטש שירניק שיטסינומָאק שיטסינָאיצ שייורפ שיציוּפ שיר

 (ווירּב ךרוד --) ךעלוװירּב ךעלסילשנייא ךעלסילשסיוא

 ךעלמיטסקלָאפ ךעלצונ ךעלדנומ ךעלכיירגרעד ךעלרעפעג ךעלקילג

 .ךעלטעג ךעלטסירק ךעלרעגריּבניילק



 עי יג יי ימי ר, יי יי יי

 ןופ טּפָא) .,ןוויטנאטסּבוס ןופ

 .(רע---טימ ןלָאצרעמ

 6 לי טו

 טײטַאב רעטסטפָא | עמעט ַא ראפ סָאװ ןופ | סקיפוס
1 

 (לָאטש ןופ---רעגעלָאטש) ןופ טכאמעג ןוויטנאטסּבוס ןופ שי

: 
 ו

 / -ארג ןעק-רענטעמארג)--וצ סעכייש א טָאה ןוויטנאטסּבוס עשיוואלס ןופ -ארט-טינ) ן --
 | (עטעמ רעקיפ

 |! -- קידנעיײג) גוווט א סיוא-טריפ עכלעוו ןברעװ ןופ קידנע--קידנ --

 : (טייג רעכלעוו

 | (ט--.גרפ) רעמונ 19 יװ רעכעה ןעמענלָאצ ןופ טס --
 ו
 ו
|| 

 ! .,ןָאש ןייא ןיא טלאה ,גנוט א וצ לבאּפאק ברעוו ןופ קירווע -- :

 ! טלאה - קידוועגרָאז ,ןריר ךיז ןעק --- קידוועריר)

 2 (ןגרָאז ןייא ןיא

 | סָאװ רענייא יוו : ָאזלא ,(8 62) שי-| רע = ןּברעוו ןופ שירע --

 -ייא יװ .שירעפיטש) גנוּוט ַא טימ ךיז טמענראפ

 טפיטש סָאװ רענ

 | (1--.גרפ) -- ןופ טכאמעג '  וויטנאטסּבוס ןופ- ןהע =

 ו
 ָו
 ָו

 שי --= ׂש --



 א ביי יי

 ןעגנוקרעמנָא

 ָאזלַא ,קיפארט זיא נ רעד

 -ראפ (8 504) טפָא רע טרעוו
 ןע --- ףא ןטיב

 -שידיי טיג ראפ טּפָא ךיז טליפ
 שי -ףא ןטיּברַאפ טרעװ ןוא ךעל
 .א .א

 ןדעי ןופ ןוליּב ךיז טזָאל
 עמרָאפ-ּברעװדא יד ;ּברעװ

 -עּפס א טָאה טרָאװ אזא ןופ

 םוידנורעג ןעמָאנ ןלעיצ

 קידנ .טאכשנא דנ -- עמרָאפ יד

 (8 139) ךעלשידי טינ זיא

 שיטקעלאיד ןטיּבראפ טרעוװ

 ט -- ףא

 -ראפ טײצ עטצעל יד טרעװ

 טײרּפש

 עטסקינעווניא רָאּפ טמוק לָאמא

 (רעגרעזעלג -- זָאלג) גנוגייּב

 ,שי-- .טשנא טמוק ש --
 עשיטענָאפ ּבילוצ ,סיוא טזייוו
 .ןדנאטשמוא

 ן ל י ּפ ש ײי ב

 -עטנעמיד רענעטנעװעג רענעדלָאג רענעניטשורּב רענעיילּב
 -יּפאּפ רענוועלייכ רענרעּבליז רעגעדייז רענעלָאװ רענעצלָאה רענ
 .רענעלָאטש רענרעּפוק רענרעניצ רענער

 רעסעּב) ענטסָאלָאװ ענטעמַארג (שידזעיּוא רעסעּב) ענדזעיוא
 ץאזפיוננוצ רעסעּב) ענדַארַאּפ ענרונ ענסַאפַאז (שיטסָאלָאװ
 -וק רעסעּב) ענראטסוק (לופ-זירּפאק רעסעּב) ענוירּפַאק (דַארַאּפ
 .(שיטארדאווק רעסעב) ענטארדאווק (שיראטס

 טימ

 ("קירנליוו טינ, ןוא) קידנלעו קידנועה קידנגונעג קידנעײג
 קידנעמוקוצ קידנּפאכראפ קידנריטסיזקע קידנרימרָאג קידנעיז
 .קידנרעטשעצ

 קיצנַאוװצ-ןוא-ייווצ רעט (ס) קיצנַאוװצ

 .רעטסטרעדנוה (רעסייווצ קיצנַאוװצ

 :רעדָא) רעט (ס)

 קידוועגרָאז קידווערעה קירווענערּב קידוװעגייּב קידוועדייראב

 קידווענעכ ;קידוװעמעש קידװעגָאלש קידוװעריר קידוועקוק-סיורָאפ
 .(ןייכ טימ לופ)

 .שירעפיטש שירעגירק שירעדנעוושראפ

 רענרעצליה רענרעזעלג רענרעדליג רענרענייב רענרעזייא

 .רענרענייטש

 רעשרעזמַאמ רעשרעּביײוו רעשלדנַאה רעשרעטעּברא

 .רעשלטעטשניילק רעשרעדניק רעש
 -רעיוּפ



 959 צז

 208 עז

 וויטאלרעפוס

 818 םסכ2 ע

 עז

 זֵצ  2
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 בי לא טע

 טסנרעל ,ןענרעל טימ טינ טַאמיק ןיוש ךיז טרייצָאסא "רעטנרעלעג,--ריד ןופ
 תו וא .א

 עטסקינעװניא ןא וויטַארעּפמָאק ןיא ןּבָאה סָאװ ,ןוויטקעידא ןענייז טָא
 -ערג--סיורג רעטניזעג--טנוזעג רעטפָא ,רעטפע--טפָא רעטלע--טלא :גנוגייּב
 רעכעה--ךיוה רעּבָארג ,רעּבערג--בָארג רענעטָארעג ,רענעטערעג--ןטָארעג רעס
 --גנַאל רעװעשָאכ ,רעוועשעכ--וװעשָאכ רעלעקנוט--לקנוט רעטַאז ,רעטעז--טָאז
 רעמירפ--םורפ רעטסָארּפ ,רעטסערּפ--טסָארּפ רעטנעענ--טנעָאנ רעגנייל
 --גולק רערָאלק ,רערעלק--רָאלק רעצריק--ץרוק רעטלאק ,רעטלעק- טלַאק
 .רעלעמש--לָאמש רענעש--ןייש רענעלק--ןיילק רעגילק

 .רעסעב--טוג :סעמעט ןופ גנוטכעלפפיונוצ .רעטלעה---טלָאה : טנאיראווניא שיגאלאנא

 ,רערטיכ :ר-- ויױלּב רע- טָאטשנא טמוק ע-- טשימ ןוויטקעידַא ַאב
 .רענדָאמ

 .עמרָאפטנורג א ןָא וויטאראּפמָאק א זיא "רעכליּב,
 -מָאק, א וויטאראּפמָאק ןיא טמוק נ ,ל ןקיפארט טימ ןוויטקעידא אּב

 .רענעלַאפעג ,רעלעקנוט :"ע-- ריסנעּפ
 -ַאװשּפָא ןַא רָאנ ,ךײלגרַאפ ןייק טינ וויטאראּפמָאק רעד טײטַאב לָאמַא

 שּפיה א,--רָאנ ,"םעד ןוא םעד ןופ רעטלע, טינ--שטנעמ רערעטלע ןַא :גנוכ

 .("שטנעמ רעטלא ןַא, טעשָאּפ יו רעכַאװש) "שטנעמ רעטלא
 ןכלעװ טימ ,טקעיּבָא ןופ ןעמָאנ םאב) טרעדָאפ וויטאראּפמָאק רעד

 רעטרעװדניב יד רעדָא ,"ןופ ,רַאפ , סעיצזָאּפערּפ יד (ןכילגרַאפ טרעוו'ס
 -שטייד טגנילק סָאד--""סלא, טצונַאב ךיוא טרעוו'ס) *רעדיוװ ,יוװ ,רעדייא,
 ,יז רעדיװ ,יז יװ ,יז רעדייא ,ריא ןופ ,ריא רַאפ רעקיסיילפ זיא רע :(שירעמ
 "יז טלאג

 ,עלופא ,ךאסא : רעטרעװ-קרַאטשרַאפ לָאמטּפָא ןעמוק וויטאראּפמָאק םאב
 'ךָאנ; טָאה ייז ןופ) ליפ ,ךיילגרַאפ ןיא טינ ,ךערע ןַא ןיא טינ ,ךָאנ ,טייוו
 טרעוו וויטארַאּפמָאק רעד .(גנורעדנואוורַאפ ןופ טײטַאבייּב ןוויטקעיבוס א
 .ב .צ ,ויטקעידַא ןופ עמרָאפטנורג-| רעמ :זארפירעּפ א ףַא ןטיּברַאפ לָאמא
 ןרידנעמָאקער טינ רעבָא ףרַאד עמ .רענעמונרַאפ רעמ ַא ,רעקיסיילפ רעמ ַא
 רעמ א) וויטארַאּפמָאק-|-רעמ : ןרעה וצ לָאמַא סיוא-טמוק'ס סָאװ ,עמרָאפ ַאזַא
 ,(רערעטיור

 ךיז טעדליב (וויטאלרעּפוס) וויטקעידא רעקיגיטשרעּביא 2
 -נגיא רעד ןופ דארג עטסכעה יד טײטַאב ןוא טס-- סקיפוס ןטימ לַאלכיב
 -דַא עלא טינ) רעטסגניי רעד ,רעטסייו רעד ,רעטסטנרעלעג רעד :טפאש
 וצ טינ טָאה רעטסדנימ וויטאלרעּפוס רעד .(וויטאלרעּפוס ַא ןדליּב ןוויטקעי
 .עמרַאפטנורג ןייק ךיז

 ,רעטשרערָאּפ ,רעטשרע ,רעטסלטימ ,רעטצעל ,רעטשרעטניה ,רעטשרעטנוא ,רעטשרעּביױא
 ;וויטאראּפמאק אּב יװ טיײיּברעּביא רעשילאקָאװ .ןוויטאלרעפוס ענעזטוועג ןענייז *'(רעטשרערעפ)

 ,?רעטסעּב--טוג, ךיוא

 -רַאפ א רָאנ ,גנוגייטשרעביא ןייק טינ וויטַאלרעּפוס רעד טײטַאב לָאמַא
 ."רעטוג רעייז / רָאנ ,"עלַא ןופ רעטסעכ , טינ--רעװַאכ רעטסעב :גנוקרַאטש

 יד עכלעוו ןגעקטנא ,ןטקעיּבָא ענעי ןפורעגנָא ןענייז עזַארפ ןיא ביוא
 ןופ ןעמָאנ םַאב טמוק ,דארג עטסכעה יד טָאה וויטַאלרעּפוס םנופ טּפַאשנגייא
 רע זיא געט ענעי ןופ :"ןשיװּוצ , רעדָא *"ןופ, עיציזָאּפערּפ יד ןטקעיבָא ענעי
 רעטסכעה רעד ;ןעמעלא ןופ רעטסנעש רעד ;רעטסנעש רעד גָאט רעד
 .גרעּב עלא ןשיווּוצ



 ==+ חָפי = 2

 ,--לא ,עמאס רעד, ךרוד טקרַאטשרַאפ טרעװ טייקיגייטשרעביא יד
 .רעטסכעהרעלא רעד ,רעטסטייו עמַאס רעד ;"--רעלא

 :קעידַא ןופ עמרָאפ רעלַאמרָאנ רעד טימ ןעמאזוצ לָאמא ןעק "עמאס,
 .רעטסטייוו רעד- .רעטייוו עמַאס רעד :וויטאלרעּפוס םעד ןטייּברַאפ וויט

 -דאמ-ךיילגראפ , ןיא וויטאלרעּפוס םעד ןוא וויטאראפמאק םעד ,עמרָאפ עלאמראנ יד לאמטּפָא טקינייראפ עמ

 ןא--יסעגייר -יינ טינ זיא'ס ,"סעגיירדאמ-ךיילגראפ , ןעמָאנ ןטימ ,רעטסערג--רערעסערג--רעסיורג :סעטסיס ןייא

 -רעט רעקירעביא - רעכעלצראווש -- רעצראווש .ּב .צ ,ןעמעטסיס ךאסא ןעיוּב טנעקעג יוזא טלאוו עמ .קיט

 ןימ ,רעקניצראווש

 עכעלצעזנגעק -נַאטסבוס יװ ,טעדליבעג ןרעװ ןוויטקעידא עכעלצעזנגעק 4
 ןויטקעידא אב ץוכא ,טנעצקא םעד ךיז ףַא טגָארט רע .--מוא סקיפערּפ ןטימ ,ןוויט
 .ןשאוועגמוא ,ןסעגעגמוא ; ןיירמוא ,רַאבלטיממוא ,ךעלקילגמוא : ןּפיציטרַאּפ

 -וצ-ןוויטקעיר .ןוויטקעידא עטצעזעגפיונוצ .4
 ןצַאזפיונ

 טי :ןטרַאס יירד ףא ןלייטנייא יז ןעק עמ .5

 98 עד ןטצעזעגפיונוצ א ןופ רעבָא ,ןּפיט עניימעגלא יד טיול טעדליבעג (4
 יד ךָאנרעד ,גנוצעזפיונוצ יד רָאפ-טמוק רעירפ--טדערעג שרעדנא ;טרָאװ
 קיצנאווצ ,קידולָאס--ןעב--ירמיז ,שירעדורבטוג :ּפשייּב .גנודליב-וויטקעידא
 .ןענרעלרעד טינ רעדנוזַאּב רימ ןלעװ ייז .ךעלרעגריּבניילק ,רעטעביז

 פט 7 ןופ רעטײװצ רעד סָאװ ,רעטרעװ ייווצ ןופ טצעזעגפיוננוצ (2 ,6
 -רעד ,גנודליב-וויטקעידא יד רעירפ--טדערעג שרעדנַא ;וויטקעידא ןַא זיא ייז
 :רעטנוא רימ ןדייש ָאד .גנוצעזפיונוצ יד ךָאנ

 :וויטקעידא-ויטנַאטסּבוס 1

 .ערייב ףא ןטלעז ,ןטשרע ןפא טנעצקא ,לײטטּפױה-| .לייטמיטשאב

 -וועלול ;גנויצַאב-ךיילגרַאפ ַא--וויטנַאטסּבוס ןוא וויטקעידא ןשיוּוצ (1

 ,סיז-רעקוצ ,קרַאטש-ןזלעפ ,ךייר-:לרעּפ ,ךיוה-רעיומ ,וועלול א יװ ןקורט--ןקורט

 .סייוו-יינש

 ,קידריוװסנביל ,(.סינ) גרעּב עקידנגיל-טנָאזירָאה :ןעגנויצַאב ערעדנַא (2

 .לופטכַארּפ ,קיעפסנּבעל

 ,רעבָא טרעו רעכלעװ ,(עדנע סלַא קיטליג) "קיטליגדנע , זיא ץאזפיונוצ רענעזעוועג א

 --,לאקָאװ ןטשרע ןופ ךארּפשסיוא ןציכא ,עייר א) קיטליגטנא סלא ןעמונעגפיוא רעטּפָא ,ךיז טכוד

 .(קיטללגטנא :טנעצקא רעד ךיוא

 ;וויטקעידא-| (ּברעוודא) וויטקעידא 1

 ןירג לעה---ןירגלעה : ןטשרע ןפַא טנעצקַא ,לײטטּפױה-| לייטמיטשאב (1
 .יֹולּב לקנוט---יולּבלקנוט ,(לעה זיא עכלעוו ןירג)

 -=שינָאבַאר-שיריװעג : ןטייווצ ןפא טנעצקא ",לײטטּפױה-|-לײטטּפױה (2
 -וא-שיטסילַאיצָאס ;םינָאבאר ןוא ןריועג וצ ךעייש ,שינָאבַאר ןוא שיריוועג
 .קידוענײכצרַאװש ;ךעלטפַאשלעזעג-טיטילָאּפ ; שיטסיּפָאט

 ןטסנידראפ ערעקינײװ-רעדָא-רעמ יד ;(ןעימידלאּב) רוטלוק עטניווקעג-ןוא-טכיוהעג יד

 .("רעקעוו,}



 ּפיט 3

 110 עז

 (י- יי 6 ..י עב *
, 

 :וויטקעידא--טנאיראווגיא .ווו

 .ךעלנייועגרעסיוא !ןטייװצ ןפַא טנעצקא .לײטטּפױה -| לײטמיטשַאב
 ,טראוורעד=טינ ,רעד-טָא ,(טנאנעגָאז :עמרָאפ עשירארעטיל עטלא) ןפורעג-יוזא
 ו .(ןיגור) רעדניק עוויטקעפעד-ווערע

 יד -טדערעג שרעדנַא ;טפעהַאב-רעטרעװ ַא ןופ טעדליבעג (36 7
 -שיסורטינ .ב .צ ,קיטייצנייא רָאפ-ןעמוק גנוצעזפיונוצ יד ןוא גנודליבויטקעידַא
 -שיסורטינ, טרָאװ ןייק ;ָאטינ ןיא "רעקיכַארּפש , טרָאװ ןייק .רעקיכַארּפש
 -עג ךיז טלָאװ "רעקיכארּפששיסורטינ,, ויטקעידַא רעד ןכלעוו ןופ ,'ןַארּפש

 ןיא ןסָאגעגפיונוצ יא קיטייצנייא ןענייז רעטרעוו יד ןוא ,"ךַארּפש עשיסור
 .קיכארפששיסורטינ :סקיפוס ןשיוװיטקעידַא ןא טימ טגרָאזַאּב יא ,טרָאװ ןייא

 טינ, :טפעהַאב ַַא ןעמונעג זיא'ס ?ןעד סָאװ .ָאטינ ךיוא זיא ,ןדליּב טנעק

 יטקאפ ןשיפארגאטרָא ןייק טינ טייטאּב "טרָאװ ןַײא ןיא סוגפיונוצ , רעד זא ,ךיז טייטשרַאפ
 .טייהיירפ-גנוגעוואּב יד ןראלרַאפ : ןכעלכַארּפש א רָאנ ,(ןעמאזוצ ןּביירש ןעמונע ג) -

 158 עז

 גנוריוויטקעידא

 198 עז

 -רינילקעד-טינ

 ןוויטקעידא עכעל

 : ןטפעהאברעטרעוו ןופ עטעדליּבעג ,ןוויטקעידַא ןופ ןליּפשייב
 --עב ,ןאקשריה) קידנגיואנייא ,ןסרוק עקידמישָאדַאכיײװצ : קיד-- סקיפוס

 .(עמָאדקאה ,"קיטאמארג-לוש , ,קראמ) קידכיזנופ ,(קיגיואנייא : רעֶס

 -אראפייווצ ,רעטסקיליּב ,רעטסנרע רעד ןופ : קיד'רעּביא-סע-ריד-ּביג-ךיא יוזא : ןרידַאנ אֹּב
 רצ--יּכױנָא-עז-ָאמָאל) קידיכנא-הז-המל וצ לסיבא ,קידלכייס וצ לסיּבא } טייקטוג רעטסקידרעדאווק

 ..ךעלגעמ יװ קידכעלסיּב-וצ-גנידצלא-ןופ יוזא ; (? סָאד ךיא ףראד סָאװ

 .(טרַא ןסיורג ַא ףא) קיטרַאסיורג קיצרעהנּפָא קיטייצנייא : קי-- סקיפוס
 גנוטלאוורַאפ עקינָאזרעפנײא ;(ןאקשריה) עיפאגא עקיטכאנרַאפ-טנייה יד
 רעקידנקעמשנעמופרַאּפ ַא טימ ;(שטייט) ךעלכייט עקיּברַאפרעדנא ;("סעמע,)
 .(גרעב) טנַאה רעשלדיימ

 -מָאק,) רעזעל ןשרעױּפ-רעטעּברַא ריא ןענופעג טָאה :ש(י)-- סקיפוס
 -ָאכלימכָאנ ;("ןָאפמָאק,) עשירעױּפ-ןוא-רעטעּברַא ןַא ,ײמרַא-ןסָאלק א ;("ןָאפ
 .("סעמע,) דָאירעּפ רעשימ

 (.רבא) לעפעל ענרעּבליז--רעוועשראוו ןוא עװָאקעּבמעט ;נ-- סקיפוס

 ,גנוריוויטקעידא .פ

 ןענייז (גנוריויטקעידא) ןוויטקעידא עכעלטנגייא-טינ 8
 ןטכארטַאב ןעמ ןעק עכלעזַא רַאפ .ןעגנוריוויטנאטסבוס יװ ,רענעטלעז ליפ
 ("עלופטעטירָאטװא , ךיוא ,גנוניימ עטעטירָאטװא ןא) טעטירָאטװא .ב .צ
 'עירפ) ירפ ('רעקידסעמע, ךיוא ,רעסעמע ןַא) סעמע (טלעוו ערָאג יד) רָאג
 ,(סענעסַאכ

 : .(.פָאה) סעגער ענעשיויעצ
 דא ,טינ קעטָאס ןייק זיא'ס רעּבא ,(רענערָאק א) ןרָאק ךיוא רעהא ןָא ךיז טסילש לאמרָאפ

 .|-- סקיפוס ןטימ שיגאלאנא ןעמונעגפּוא ָאד טרעוו (ןע==) | רעד

 --עג טלָאװ'ס) *עגנאל-| ןרָאי , ןופ טינ (.גרעּב) *ענָאמלא עגנאלגראי, יד ךיוא רעהעג רעהא

 { .סקיפוס-םיטשטימ רעשיוויטקעידא-| -"גנאלנרָאי , ןופ רָאנ ,(דרוסּבַא ןא ןעוו

 .ןוויטקעידא עכעלרינילקעד טינ ןופ גנודליּב 6

 ןשיפַארגָאעג א וצ ןּבעגעגוצ ,(רענא-- לָאמא) ,רע-- סקיפוס 9
 ,רעװעיק ,רעקסנימ ,רענָאדנָאל ,רענַאקירּפַא ,רענַאקירעמא ,רעסעדָא :ןעמָאנ
 ןכעלרינילקעד-טינ א ןדליב ןעק ןעמָאנ רעשיפַארגָאעג רעדעי טינ .רעדנעלסור



 הא ל"ה"( ..קיא טיי

 עקפאד רָאנ ,עכולעמ "רעייּפָאריײא , רעֶדָא *רעּפָאריײא ןא, ָאטינ : וויטקעידא
 .(וויטקעידא רעכעלרינילקעד) "עשיעּפָאריײא ןַא;

 -קעידַא ךיוא) ...יילרעיירד ,יילרעייווצ :ןעמענלָאצ ַאּב יילרע-- סקיפוס
 ."ײלרעלָאק ,יילרעלא ,, ךיוא רעהא .,(קייילרעייווצ ;ןוויט

 ,ןציירד ; עקידלצרָאװ .וואא ייווצ ,סנייא :ןעמענלָאצ ןופ גנודליב ,0
 -וצ ענעסעגרַאפ ...קיסיירד ,קיצנַאװצ ; ןצַאזפיונוצ ענעסעגרַאפ-- ...ןצרעפ
 ;רעטרעװ עטצעזעגפיונוצ--...קיצנאווצ ןוא ןייא--ססנייא קיצנַאװצ ; ןצַאזפיונ
 -נוהפלעווצ ...טרעדנוהיירד ,טרעדנוהייװצ ."קיצנַאװצ ןוא עכעלטע , ךיוא
 .רעטרעו עטצעזעגפיונוצ--טרעד

 =-טנויוט טרעדנוה לָאמ ייווצ ; קיצכעז ןוא עכעלטע-==(ּפָא) קיצכעז עכעלטע ; ןטייהרעדנוזאב
 ,טנזיוט טרעדנוהייווצ--

 ...ףעלע ןיש ,םיפָאלַא ןַאק :ןצאזפיונוצ עשיערּבעה

 ,ןטפעהאּב-רעטרעוו ןייק סינ ,ןצאזפיונוצ עקאט ןענייז ,ג ,ד ,א ?קיצנאווצ-ןוא-יירד ,, זא

 -ןוא-יירד זיא קיצנאווצ ןוא יירד, :3-! 23==20 עלומרָאפ אזַא טנעייל עמ ןעװ ,ןעזנייא ןעמ ןעק

 ,"קיצנַאװצ:

 .ּברעװ ןופ גנודליּב .ם
 ,עיצַאקיפיסַאלק .1

 :יוזא ןלייטנייא ןפיוא-גנודליּב ןטיול ןעמ ןעק ןּברעו ,1
 בָאגוצ ןטימ ,(ןעיײרדנָא) בָאגוצ ןלַאּברעװ טימ ,(ןעיירד) עכאפנייא (}

 .ןָאט יירד ַא) עשיטסארפירעּפ ,(ןעיירד ךיז) ךיז

 ןעגנולייטרעטנוא יד טינ ןגיל ןסעמערעד ןיא .טכאפניירַאפ ָאד זיא ןעיצַאקיפיסַאלק יד

 .וו.א.א ךיז טימ עשיטסַארפירעּפ ,ךיז טימ ןוא ּבָאגוצ ןלַאּברעװ טימ ןּברעװ ןייז ןענעק'ס :ךעלפ ןייא

 ,ןברעוו-טינ) ןעגנוריזילאּברעו ןוא ןברעװ עכעלטנגייא :עכַאפנייא (2
 ,(סעמרָאּפ-ןָאזרעּפ ןעמוקאב סָאװ

 .(ןסקיפערּפ ןוא ןסקיפוס) ןסקיפא טימ ,עקידלצרָאװ :עכעלטנגייא 3
 ,גנונרעלרעד רעד ַאב--ןעגנולייטרעטנוא עקידרעטייוו יד

 .גנוגייב עטסקינעווניא 2

 א ןיוש ,ךיז טכוד ,זיא ברעוװ ןופ ןעמיס רעקיצנייא ןַא סלַא גנוגייב עטסקינייװניא ,2
 :ןליּפשייּב .ןעמיס רעלַאמרָאפ רעטיוטי

 טש-ןייטש ,ןצעז-ןציז ,ןגייל-ןגיל :ּברעװ ןופ ברעוו

 .ןעמירק-םורק ,ןליפנָא-? .ןצענ-סַאנ ,ןדנירג-טנורג :ּברעוװ-טינ ןופ ברעוו

 ,ןסקיפוס 3

 : ברעוו:טינ ןופ ברעוו ַא ןדליּב וצ ףא ןעניד סָאװ ,ןסקיפוס ,3

 ,ןקיניר ,ןקיספערק ,ןקידנע :קי
 -קעלּפמָאק ,(ןריצירבַאפ) ןריקירבַאפ ,ןריוורענ ,ןרישרַאמ ,ןריטַאד : רי--

 .ןרירטסיגער ,ןריט
 ,ןריזילאנָאיצַאנ ,ןריזינָאלָאק : ריזילא-- ,ריזי-- לָאמטּפָא
 .(דייר ןופ) םיצארעמא יד ןסַאּפוצ-- ןריזיצַארעמַאראפ

 ,ךיז ןעלטייר ;ל--
 -מורא ,("סעמע,) ןעוועקירדנייא :(עטסקידעּבעל יד ןופ רענייא) עווע--

 .ניט ,('סעמע,) ןעװענױרכיז ,ןעװעשטַאד ,ןעוועטנוב ,(דאנ) טעװעגערּבעג-
 .לטיב ןופ סנַאונ םעד לָאמַא טָאה סקיפוס רעד .ןעווע

 ןעמענלָאצ

 ךופ גנורליב

 ןּברעוװ

 192 עז



 ןוא סקיפערּפ

 -וצ רעלַאברעװ

 ּבָאג

 -ינכעטָאװגניל

 זיווגָא רעש

 9594 עז

 9589 עז

 192 עז

 .ןרעדילג ,ןרעטעלב ,ןרעטסײגַאב : רע--
 .ןעקעב ,ןעקמָאב ,(יוא ןעיירש) ןעקיוא :(גנוכַאמכָאנגנַאלק טייטאּב) ק--

 .ןעקַאש ,ןעקונ ,ןעקעמ ,ןעקוװַאה
 .--קני-- ןסקיפוס עלַאנָאיצָאמע יד ךרוד ךיז טעדליב ּברעװ ןופ ברעוו

 .(רעדניק ֹוצ קידנדייר) ןעלענייוו ,ןעקניפָאלש : --לע--

 ,ןסקיפערּפ 4
 -ײשרעד ילרענדײשרַאפ ייווצ ךעלגייוועג ןעמ טקיניירַאפ סקיפערפ ןעמָאג ןרעטנוא ,4

 -נרעי) טינ ןעק--ּפָא ,סקיפערּפ ַא זיא ַאּב ."ןּבײרשּפָא--ןּביירש , ןוא -ןּבײרשַאּב--ןּביירש , ;ןעגנונ

 . ,ןעמ טגָאז ,ךיז טָאה ָאד -- "ּפָא ּבייוש ךיא , :סקיפערּפ סלַא ןרעוו טכַארטַאּב (קידנעטש טינ סלַאפ

 -ַאּב א ויא ּפָא) טרָאװ א--ררוסּבַא ןַא זיא'ס ּברעװ ןכָאנ טלעטשעג ןוא טלייטעגּפָא סקיפערּפ רעד

 ןייק טינ סלַאפנדעי זיא .ּברעװ ןכָאנ טייטש סָאװ ,("ּפָא םיא ּביירש ךיא , :עיַארָאהעװ ,טרָאװ רעדנוז

 ַא ןַארַאפ זיא ןּבירשעגּפָא ,ןּבײרשּפָא ןיא זַא ,ןגאז טנעקעג טלָאװ עמ .ּברעװ םעד ַאּב סקיפערפ

 ,טרָאװ רעדנוזַאּב ַא ףַא ןטיּברַאפ סקיפערפ רעד זיא ,ּפָא םיא ּבײרש--ּפָא ּביירש ןיא ןוא ,סקיפערּפ

 ,רעדיײסרעטרעוו ןגעוו ערעל ,טנעצקַא) םימייט עסיוועג ּבילוצ רעּבָא .ּבֹרעװ ןכָאנ טמוק רעכלעוו

 -ענוצנָא רעמעװקַאּב זיא ,(טרָאװ רעדנוזַאב א זיא ?וצ; ּוװ ,ןּבײרשוצּפָא יו ןעגנודליּבסיוא עכלעזַא

 ךיא סָאװ ,עירָאגעטַאק ערעדנוזַאּב ַא רַאפ רָאנ ,סקיפערּפ ןייק רַאפ טיג לַאלכיּב (.גדא)--ּפָא ןעמ

 ַא טימ רעטרעװ ייװצ סלא ןרעװ טכַארטַאּב! ףרַאד "ןּבײרשּפָא- .ּבָאגוצ רעלאּברעװ ףור

 יסקיפערּפ , .("שיס רעד , .טשנא *רעד שיט ָאטינ יו ,-ּפָא ןּביירש , אטינ) רעדייסרעטרעוװו ןטסעפ

 ...-אֹּב ,-טנא :עטריטנעצקא-טינ יד רָאנ ךיא ףור

 +טינ ןופ ייס ,ןברעװ ןופ ייס ןּברעװ ןדליּב וצ ףַא ןעניד ןסקיפערּפ
 : ןסקיפערּפ עלַאּברעװ ןענייז טָא .ןּברעװ

 ןעמזיגָאלַאענ ןיא טצונאב לָאמא טרעוו ,ןקידלושטנַא ,ןפיולטנַא :--טנא
 .("סעמע,) ןטרעװטנַא : ץַאזנגעק ןופ טײטַאב ןטימ

 -ַאּב ,ןעגניזאב ,ןזייוואּב ,ןקילגַאב ,ןענעוונאגַאב ,ןגָארטּפױאַאּב :-ַאּב
 -ניזאּב :"ןגעװ, לָאמטּפָא טייטאב .ןּביירשאּב ,(.דאנ) טכישקעטשאב ,ךיז ןדניירפ
 .ןצעמע ןגעוװ ןעגניז- ןצעמע ןעג

 -נגעק טייטאב ;טריסַאלקעד ,ןריזילַאנָאיצַאנעד ,ןריצעפניזעד :--(ז)עד
 .רעטרעװ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא זיולב טמוק ;ץַאז

 .ןקערשרעד ,ןעניישרע(ד) ,ןעיצרעד ,ןלייצרעד ,ןטרַאװרע(ד) :--רע(ד)

 א ןַארַאפ ; רע--ערעײנ עקינייא ןיא ,-רעד ןיא רעטרעוו עשידיי ענעסעזעגטלַא יה ץא

 ַא ןיא ץנעדנעט יד ,(גלָאפרעד ,שינעּבױלרעד ,ןעניישרעד) -רעד ףַא -רע ןטייברַאפ וצ ץנעדנעט

 טעדנירגַאב טינ .גנושידיירַאפ יד-טָא ןריסרָאפ וצ טייקיטיינ רעד ןגעוו ןייז ןעק קעּפָאס ַא ,עקיטכיר

 ןוא (8םססחשד2פ) ןעיצרע ,רעגייטש א ,ןריצנערעפיד וצ עקינייא ןּופ גנוּבערטש יד סלַאפנדעי זיא

 ַאזא ןופ .(תסנאההדטס8) ןסרַאװרעד ךיז ןוא (סנאוההדט) ןטרַאװרע ,(הסדתוועדיּפ) ןעיצרעד
 ןופ טקנופדנַאטש ןופ ,ןרעיודאּב םוצ ,רעשפע) טינ ךַארּפש עכעלריטַאנ יד סייוו גנוריצנערעפיד

 .גדא חססטעד4דט יא ,080044388 זיא ןלייצרעד :(טייקמוקלופ-ךַארּפש

 -ראפ ,ןפיוקראפ ,ןפיטראפ ,ןסייווראפ ,ןרעסערגראפ ,ןייגרַאפ :--רַאפ

 .ןעיירשרַאפ ,ןביירשרַאפ ,ןקראטש

 -עצ ,ןעמענעצ ,ךיז ןעגניזעצ ,ןייגעצ ,ךיז ןענערבעצ ,ןכערּבעצ ;:--עצ

 =נוטכיר ענעריישרַאפ ןיא גנוגעװַאב ,"רעדנַאנַאפ , טײטַאב ;ןלעטשעצ ,ןסייר

 .ם88-- ןשיסור ןטימ טכערּפשטנא ,ןעג

 ןופ לט ןיײק טינ ,סקיפערּפ א סע זיא ךָאד .ןעגנילעג .ןעניוועג :-עג סקיפערּפ רעטיוט

 םער ןרָאּפשרַאפ -- ןסקיפערּפ ערעדנא טימ טפַאשנגײא עמַאזנימעג ַא טָאה'ס לפיוו ףַא ,לצרָאװ

 .סקיפערּפ-ּפיציטראּפ

 .368 } ןסקיפערפ .א.א -רעּביא ןגעוו

 :סקיפערּפ םעד ןפראווּפָא -- גנודליּב-ברעוו ןופ לטימ א רַאפ טדנעװעגנָא לָאמא טרעוויס .

 .ןקידלוש - ןקידלושַאּב .טשנַא



 גנוריזילַאּברעװ .גנוריזילַאּברעוװ ;5

 ןָא ןּברעװ סַאלק ןיא טריפעגרעּבירַא ּברעוװ-טינ א טרעװ טפָא ,5
 טמוקַאב רע סָאװ ,םעד ךרוד--סע טסייה רעיונעג .ןעמיס ןלַאמרָאפ םוש ןייק

 .ןענירג רימ ,טנירג רע ,טסנירג וד ,ןירג ךיא :ןסקיפוס:עיצַאגוינַאק יד

 סקיפוס ןכרוד *ןירג , ןופ ךיז טעדליּב +ןענירג , זא ,ןגָאז וצ ןעוועג טלָאװ קיטכיר טינ

 -ּפָאמוא ,וויטיניפניא ןדעי אב רָאפ טמוק רע ,סקיפוס-וויטיניפניא א זיא (ן) ןע- סקיפוס רעד ע-

 -רע רעד ַאב ןוא) וויטיניפניא םַאּב רָאנ רָאפ טמוק רע ! םינָאמיס-גנודליּב-טרָאװ ענייז ןופ קיגנייה
 -ליּב *ןענירג , זַא ,ןגָאז בוא .סעמרָאפ-ּברעוװ ערעדנא אּב טינ ,(לָאצרעמ-ןָאזרעּפ רעטירד---רעטש

 .ן- .{ קי- סקיפוס ןכרוד ךיז טעדליּב ןקינײר זַא .ןגָאז ןעמ ףרַאד ,ן- סקיפוס ןכווד ךיז טעד

 -ָאלָאנימרעט רעד ןיא ערמוכ עקיועביא ןַא .וװ.ַא.א ן- סקיפוס ןוא רַאפ- סקיפערּפ ןכרוד---ןסייוורַאפ

 גנורליּב ןגעו רָאנ ,(עמרָאפ-ברעו ןייא סלא) וויסיניפניא ןופ גנודליּב ןגעוו טינ ןרייר רימ ,עיג
 .עמעט ןייז ןופ גנודליּב ןגעוו .ה ,ד ,לאלכיב ּברעוו ןּופ

 ךיז טסעצייא 7 רעמונ טקנוּפ רעד : ןעגנוריזילאברעוו ןופ ןליּפשייּב

 -רָאד ,רעהַא ןלענאדרַאד ;("סעמע;) וװָאלָאקָאס םעכָאנ טנעדיזערּפ ןשידיי ןטימ

 לקַאה) לבה לכה ;(.לַא .לָאש) ...גנאל ױזַא טלענַאדרַאד עמ--.ןיהַא ןלענַאד

 לָאצ יד ןרעקינַײװ טשינ ןעק עמ ;ןרעװ ךָאד זומ טלוועהעג ןוא--(לוועה

 טרערעלעג ;(דיר ןופ) (שיט םוצ ןטיירג-) שיט ַא ןשיט ;(דייר ןופ) ןעָאש

 טנטָאש ;(.רבא) ?רימ ריא טעטע סָאװ ,רימ ריא טעקעב סָאװ ;(דייר ןופ)

 טקעטייוו ;טשינ ערָאצ ןייק ןטרָאד טערָאצ :טשינ ןטָאש ןייק ןטרָאד

 .(.רָאװ) טשינ קעטייוו ןייק ןטרָאד

 .ּבָאגוצ ןלַאּברעװ טימ ןּברעװ 6

 רעלַאברעװ ןיהא ,(טע)כרוד(א) רעטרעוו יד ךיא ףור ּבָאגוצ רעלַאּברעוװו 6
 בָאיצ+  ,רעּביא ,ןגעקטנַא ,טעפיוא--(טע)פוא ,רעטנוא ,(טע)מוא ,(טע)סיוא ,(טע)קעװַא
 ,(טע)מורַא ,(טע)סױרַא ,(טע(ּפ)ָארא ,(טע)ּפ)ֶא ,רעדינַא ,(טע)נָא ,(טע)נייא

 -אזוצ ,וצ ,רָאפ ,רעדנַאנַאפ ,רָאנ ,טימ ,ייב ,ןײרַא ,רעּבירַא ,טעפיורַא--(טע)פורַא
 -ַאֹּב יו ,סיורא-ןטערט סָאװ ,(ערענעטלעז עקינייא ןוא) קירוצ ,ףיונוצ ,ןעמ
 עז -מוא--ּפיציטראּפ ןיא ויטיניפניא םַאּב ןעמוק ןוא ּברעװ ַא ןופ לײטדנַאטש

 -עגנָא ,ןבײרשנָא :ברעװ ןכָאנ--סעמרָאפ ערעדנַא אּב ןוא ,ייז רַאפ רַאּבלטימ
 ' ןָא-ּביירש ,ןָא-טסביירש ,ןבירש

 -לײטּפָא, רעדָא "ןסקיפערּפ עטריטנעצקַא , סלַא ייז ןעמ טכארטַאב טּפָא

 124 עז .םעװקַאּב טינ זיא גנוסַאּפפוא ַאזַא ,"ןסקיטערּפ ערַאב
 ,ןפרַאװמוא ,ןעמַארסיוא ,ןרָאפקעװא ,ןָאטניהַא ,ןייגכרוד(ַא) : ןליּפשייב

 ,ןעמוקנָא ,ןקייוונייא ,ןביירשרעביא ,ןעמוקנגעקטנַא ,ןייגפוא ,ןגיילרעטנוא
 -רעבירַא ,ןכירקפורַא ,ןּפַאכמורא ,ןקוקסיורא ,ןייג(ּפ)ָארַא ,ןייג(ּפ)ָא ,ןגיײלרעדינַא
 .וקרָאּפ ,ןלײטרעדנַאנַאפ ,ןפיולכָאנ ,ןעמענטימ ,ןעמוקַאּב ,ןלעטשניירא ,ןפיול
 ,ןטלַאהקירוצ ,ןעלמַאזפיונוצ ,ןּבײלקנעמַאזוצ ,ןעמענוצ ,ןעמ

 .(.גרעב) ּפָארא עילט רעד ןופ עליפא ךיז טלכייס םעכָאכ רעד
 ןורעפ עיירפ טימ' רעטנוא-ןעלגניי סָאװ ,טיילעגנוי עגנוי :ןעגנוריזילאּברעוו שכעלטסניק

 ,יװ טינ ןסייו רימ ,ךיז טָאה סָאװ ,עמזַאלּפָאטָארּפ עקידעּבעל לקיטש ןטשרע רָאג םעד ;(.דאנ)

 .(יקסווָאלטישז) םַאי ןטיוט טולָאסּבא םעד ןיא טריגָאלָאיגעגסױרַא

 יד ןופ ןטײטַאּב יד ףַא ןלעטשּפָא טינ ךיז רימ טזָאל טרָא ןיא לגנַאמ רעד

 -ַאכ (ןקידעטרָא) ןטערקנָאק םעד ןקרעמוצנָא זיא קיטכיוו .ןּבָאגוצ עלַאברעװ
 -נוא ,ןײגרעּבירַא-ןייגרעביא ;-רַא סקיפערּפ רעד וצ:טיג'ס סָאװ ,רעטקַאר

 ,ןעמענּפָארַא-ןעמענּפָא ,ןעמענפורַא- ןעמענפוא ,ןפראוורעטנורַא--ןפרַאװרעט

 .ןלעטשסיורַא--ןלעטשסיוא ,ןייגניירא---ןייננייא

 שכ
 הב :
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 עלאנימָאנָארּפ
 ןּברעוו

 4 עז

 עשיטסארפירעּפ

 ןּברעוו

 סַאלק 1
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 גניקרע

 = וי אי 8.1 אל נא עי א א צו 4 4

 ." ךיז , ּבָאגוצ ןטימ ןּברעװ 7
 : ןכיילגראפ רימ ןעוו ,7
 ןדיירנייא ךיז ליוו רע
 ,יוזא ךיז טדער סע

 ,טרָאװ רעקיטײטַאב ַא "ךיו, זיא לַאפ ןטשרע ןיא ןא ,גנירג רימ ןקרעמַאב
 ןיא ןוא ,("ןדיירנייא , ברעוו םוצ ךיז טיצ סָאװ) עמגאטניס רעדנוזאב א ָאזלַא
 ּברעװ ןטימ ןעמַאזוצ טיג סָאװ ,טרָאװ רעקיפליהַאב א--"ךיז, זיא לַאּפ ןטייווצ
 טדער, רָאנ ,"טדער, טינ ברעוו רעד זיא ,רימ ןגָאז ,ָאד .טייטאב ןייא "טדער,
 ןבָאה יצ ,ןסילשאב וצ גנירג יוזא זיא קידנעטש טינ ."ךיז, ּבַאגוצ ןטימ ,"ךיז
 ּבָאנוצ ַא טימ רעדָא "ךיז, (םָאנָארּפ) טרָאװ ןקיטייטאב ַא טימ ןָאט וצ רימ
 | .קילגמוא ןייק טינ זיא'ס ;ןלַאפ-קעּפָאס ןּבײלב ןענעק'ס ;ּברעװ םוצ

 =מענ רע :טרָאװ רעדנוזַאב ַא זיא "ךיז , זא ,ןזייוורעד וצ גנירג זיא'ס
 .(ךיז טמענ רע .טרָא) ךעז טמענ רע=ךעצמענ רע :ַאזלַא--ךעז רע טמענ ,ךעצ

 .ןסַאק ךיז .ב .צ ,"ךיז , בָאגוצ םעד ןָא רָאפ טינ ןעמוק סָאװ ,ןּברעװ ןַארַאפ
 ,ןעלדנייכ ךיז ,ןרעכָאב ךיז :לטימ-ריזילאּברעװ סלא סיורא טערט ךיז;,

 .ןדיומ ךיז

 -ָארּפ םנופ טמאטש =ךיז , לייו) על ַאנימָאנָא רּפ ןפור ןעמ ןעק =ךיז , טימ ןּברעו

 ןטייטאב--קידנעטש טינ טּפָא לייװ) עװיסקעלפע ר ,עקיועקיוע דיו רעדָא (*ךיז , םָאנ

 ַא ןָא ךיא ןייגַאּב ךיז ןעק עמ .(רעוט ןפא קירוצ רעוט םנופ םוא ךיז טרעק סָאװ ,גנווט א ייז

 .ןימרעט ןלעיצעּפס

 ןּברעוװ עשיטסארפירעּפ 8

 ענעסַאכ ,ןייז עכיוז) ןעגנוריּפורג-רעטרעװ עכלעזא ךיא ףור יוזא ,8

 ןוא ברעװ ןקיפליהַאב ַא ןופ ןעייטשאּב סָאװ ,(.לג .ד .א ןָאט ףרָאװ ַא ,ןכַאמ
 ,טייטאּב ןייא ןעמַאזוצ קידנבעג ,ברעוו-טינ ןקיטייטאּב א

 :ןסאלק 6 ףַא ןלייטנייא ייז ןעק עמ

 ,"ןייז -|-טנַאירַאװניא :סַאלק | ,9
 . ,רעװיוג ,רעוויוא :.ּפשיײב .םזיערבעה א װָאר סָאד זיא טנאיראווניא רעד

 ,לכױמ ,עדױמ ,ערסאמ ,םיקסַאמ ,ךעירטאמ ,דעשיוכ ,עציוי ,עכיוז ,םעריוג
 .ןייז רעסיוס ,עטיונ ,ענַאקעמ ,ךעיײצַאנעמ ,װעיַאכעמ ,ךיריימ

 װיטַארעּפמיא ןױלּב) ןייז ןסיוו ,ןייז ןלעפעג ,ןייז ןסיוא : ןעמזיטימעס-=טינ
 "ןייז ןאראפ ,(ןָאטייװ .טשנָא שיטקעלאיר) ןייז ייווטוט ,(וויטיניפניא-| "לָאז, ןוא
 ?ןייז ןלעפעג, ("ןארַאּפ, ןָא -- סעמרָאפ עקירעּביא יד ןיא ,טראוונגעק זיולּב)
 ,ָאזלַא  ,טייהנעגנאגראפ ןייק טינ ךיז טכוד טאה "ןלעפעג ,, ,סעמרָאפ עלא טָאה
 ןעװעג ןלעפעג ןיב :טייהנעגנאגראפ ,ןלעפעג ןיב--לעפעג ךיא :טראוונגעק
 .וװ .א .א ,ןייז ןלעפעג לעװ--ןלעפעג לעװ :טפנוקוצ

 -רַאפ ּברעװ ןדעי זַא ,ןעמונעגנָא זיא'ס לייוו רעבָא ,ָאטינ זיא "ןייז ןַארַאפ , קירדסיוא ןייק

 ַא רימ ןפַאש ,ןַארַאפ ןיּב ךיא , ברעוו ןגעוו ןדייר ןליוו רימ ןעוו זיא ,וויטיניפניא ןייז טערט
 ."ןייז ןַארַאפ , וויטיניפניא ןוויטקיפ

 ,ןיז ךעירטאמ ךיז .ןייז עיוש ךיז :=ךיז , ּבָאגוצ ןטימ סַאלק ןטשרע ןופ ןּברעװ ןַארַאפ

 ַא ךָאנ ןעמוק ןעק טנַאירַאװניא םאּב ,א.א ןייז געהיונ ךיז ,ןייז וועייכסימ ךיז ,ןייז קעסַאסימ ךיז

 ,ןייז לגייּב עטיוכ ,ןייז שערױשַאה-ןימ-רעקיוא ,ןייז עפָאי עליוא :עּפורגרעטרעװ א עליפַא רעדָא טרָאװ

 .וואא ןייז יומשיב שעריױּפ ,ןייז םינָאּפ-לּבַאקעמ ,ןייז (םינָאשעװ) םימָאי-ךעריימ ,ןייז שעפענ רעסיומ ךיז

 -ראפ וצ טצונאב לָאמא טרעוו ןּברעוו עשיטסַארפירעּפ סַאלק ןטשרע םעד ןופ ןָאלּבַאש רעד

 םלשמ רימ ןּבָאה יז .ּב .צ .ּברעװ ןשידיי ןייא וצ סעּפורגרעטרעװ עשיערּבעה עגנַאל עצנַאג ןדניּב

 .(סעניורכיז סקיציא ןרא) ןעוועג הבוט תחת הער



 -כַארּפש | ש י ר ײ ןופ לּוװְג ןיא זיא ,"הבוט תחת הער םלשמ. עליפַא ,"עּפָאי עליוא ,

 ןאראפ ווָאר סָאד ןענייז ,ןקירדסיוא עכלעזַא ןצונאּב סָאװ ,ענעי ַאּב רעּבָא ,טרָאװ ןייא --- ןײזטסוװַאּב
 .גרא ,רעטרעװ ייווצ ראפ *עפָאי עליוא , ןעמענוצנָא ןעגניווצ סָאװ ,סעיצַאיצָאסַא עשיערּבעה ךיוא

 ;רָאפ טינ סַאלק רעטשרע רעד טלעטש טײטַאב ןיא טײקרעדנוזַאּב ןייק
 -עג == ןייז ןייכעציומ ,ןעימַאב ךיז == ןייז ךעירטַאמ ךיז ,ןקידניז == ןייז רעוויוא
 -רעוורעמ א טימ ןּברעװ יד זא ,ןקרעמנָא רָאנ ןעק עמ .וװ .א .א ןרעװ ןלעפ
 ערעדנא ךָאנ טימ ןּברעװ ןגעק ווָארסָאד ןכערפשטנא לייט ןקיטײטַאב ןקידרעט
 ,לצרָאװ ןטימ ןסיירסיוא--ןייז שעריױשַאנימ רעקיוא :ייז וצ טפעהַאב ,סעמגאטניס
 .ןקידניזרַאפ קרַאטש--ןייז לגייב עטיוכ

 ?ןרעװ,--טנאיראווניא .סאלק 1
 =עמ ,ןרעװ םעקסומ :םזיערּבעה א טפָא זיא טנאירַאװניא רעד ,1

 םעלענ ,ןרעװ לצינ ,ןרעװ רעטפינ ,ןרעװ סעמינ ,ןרעװ םעיוקעמ ,ןרעװ לגלוג
 .א .א ןרעװ

 ,ןרעװ ןענורטנַא ,"ןרעװ ןפָאלטנא, ,ןרעװ ןעקנוזעגנייא :ןעמזיטימעס-טינ
 ,ןרעװ ןזענעג ,ןרעװ (עריוװעג) רָאװעג ,ןרעװ ןפָאלשנא ,ןרעװ טמוטשנא
 .א .א ןרעװ ןעגנַאנעצ ,ןרעװ ןדנּוװשרַאפ ,ןרעװ ןריורפרעד ,ןרעװ ןלעפעג

 ףױלטנַא'ּכ ,(ןצעמע) ןייא-קניז'כ :ָאטינ םירָאװ  ,ןװיסַאּפ ןייק טינ ןענייז סעמרָאפ יד

 ןצעמע ןופ ןרָאװעג ןפָאלטנא ןיּב ,ןצעמע ןופ ןעקנוזעגנייא רעװ'כ ָאטינ ,.וואא גייוושנא'כ ,(ןצעמע)
 .ואא (*ןפָאלטנא ךימ טָאה רעצעמע. :ןעניז םעד ןיא)

 לָאמטּפָא ,גנוּוט עקידעײטש א ןטײטַאּב סאלק ןטייװצ ןופ ןּברעװ יד
 טכעלקריװרַאפ -- ןרעװ םעיוקעמ ,ןעמיטשנייא -- ןרעװ םעקסומ :עוװיסַאּפ א
 .ןפיולטנא--ןרעװ ןפָאלטנא ,ןרעוו

 ."ןָאט -|-וויטנאטסּכוס רעלאּברעוו-| "א, ,סאלק ןוו

 :.ּפשייּב .8 65 ןופ ּפיט ןטױל ךיז טעדליב וויטנַאטסבוס רעד 2

 ,ןָאט רעבאד א ,ןָאט יירשעג א ,ןָאט ץענעג א ,ןָאט יג ַא ,ןָאט עּבלָאב א
 ,ןָאט טכארט א ,ןָאט ץעז א ,ןָאט (גניז) גנוז א ,ןָאט ףרָאװ א ,ןָאט טסוה א
 ךאמ א ,ןָאט ןעייל א ,ןָאט ףָאל ַא ,ןָאט ּפַאכ א ,ןָאט קנורט א ,ןָאט לסיירט א
 ,ןָאט לאפ א ,ןאט רעדױלּפ א ,ןָאט שטַאּפ ַא ,ןָאט סע ןא ,ןָאט םענ א ,ןאט
 שוק א ,ןאט קוק א ,ןָאט ןפעעצ א .,ןָאט ילפ א ,ןָאט ףייפ א ,ןָאט רָאפ א
 גנורּפש א ,ןָאט ליּפש א ,ןָאט רעקיש א ,ןָאט סָאש א ,ןָאט ּפַאלק א ,ןאט
 .ןָאט ביירש א ,ןָאט

 (.רּבא) *לקַאהעש, ַא ןָא לָאמ א ןָאט רעסַאװ קנורט א :גנוצנַאגרעד רעטסקינעוװניא טימ
 .ןָאט ףרָאװ ַא ךיז ,ןָאט ירד א ךיז :"ְךיז , ּבָאגוצ ןטימ

 םעד ;שוק ַא ןבעג :ןברעװפליה ערעדנַא ןעמוק ןענעק "ןָאט , טָאטשנא
 יז געמ עלעקוק ַא יזא ;(.רבא) קערש א ,םענ א ןבעג סע טגעלפ דימלַאט
 ,קוק א ןּפאכ ;ּפאלק ַא ןעגנאלרעד ;(ענויצאק) טייז רעד ןופ םיא ףא ןבעג
 .בראטש ַא ןכאמ

 :יזא סאלק ||{ ןופ ,ןּברעװ עשיטסארפירעּפ ךיז ןרליּב ּבָאגוצ ןלאּברעוו טימ ןּברעװ ןופ
 .רעטנוא-ּבעל א ןּבעג ,ןָאט קעווא-לעטש א ךיז ,סױא-גָאז א ןָאט

 -צרוק ,טײקילָאמניײא טייטאּב סאלק {|} ןופ טייקשיטסארפירעּפ יד ,2

 ;(סתזוסא046 זתגזסתמו עשיסור יד טימ קיכערּפשטנא) טײקטּפאכעגּפָא ,טייק

 ןעגנאלרעד, ,"ןטכַארט, ןוא "ןָאט טכַארט א, ,"ןקוק , ןוא "ןָאט קוק א, .גרפ

 קיטאמארג 6

 סאלק ןַך

 167 עז

 167 עז

 סאלק ןוז



 סַאלק ן/

 סַאלק ץ'

 סַאלק ץ'1

 וװיסַאּפ

 הל

 (.ּפָא "ןָאטעג טכַארט א לָאמ עכעלטע, ךיוא .גרפ ."ןּפאלק, ןוא "ּפַאלק א
 ."טכארטעג לָאמ עכעלטע, ןוא

 .ניא-|-"וצ ןעגניירב , ,וויטיניפניא--"וצ ןעמוק, .סאלק 1 4
 | .ןויטיניפ

 וצ ןעמוק :.ּפשייּב .גנוגעוואּב ןופ ןסיוא ןא טײטַאב וויטיניפניא רעד
 ;ןעגנירּפש וצ ,ןעמיוש וצ ,ןכירק וצ ,ןעילפ וצ ,ןרָאפ וצ ,ןפיול וצ ,ןייג
 .ןּפעלש וצ ,ןריפ וצ ,ןגָארט וצ ןעגניידּב

 ,קידנעײג ןעמוקא) םוידנורעג ַא ןופ עילָאו יד ָאד טליּפש "וצ , טימ וויטיניפניא רעד

 .("קידנריפ ןעגניירּב

 ,ןייג ןיא ,ןטעברא ןיא ןַטלאה- ןעננודליּבסיוא יד סאלק רעדנוזאּב ןייק ןיא סיוא טינ לייטיכ
 ןּברעוו עשיטסארפירעּפ סע ןענייז יצ .,."ןעיירש ןייא ןיא ,ןטעּברא ןייא ןיא ןטלאה. ,"ןדייר ןיא

 ? ןעגנוריפורג-רעטרעוו טעשָאּפ רעדָא

 .וויטיניפניא-"ןָאט , .סאלק 5, 
 ןוע טלעװ עצנאג יד טוט םענעי ,ןרענעג ךעלרע ךיז טוט סע רעװ

 .(קיד)
 עלא טוט םיובנראב א זייב ,ןעילפ למיה ןרעטנוא טוט רעלדָא ןא ףעלא

 .ןעינק ערָאז-עדיוװא רעד וצ ךיז טוט ךעלַאג א למיג ,ןעילּב רעמוז
 רע טָאה טייטאב רעדנוזַאב ןייק .ּפיט (רעטרעטלערַאפ) רעשיאכרא ןא

 סנאונ א רָאנ טָאה רע .(ןטעּב = ןטעב ןָאט) טינ ךארּפש רעקיטנייה רעד ןיא
 .עינָאריא ,טײקיסַאּפש טימ ןדנוּברַאפ לָאמא ,טייקשיאכרא ןופ

 .סַאלק יז .6
 ןַײק וצ טיִנ ןרעהעג סָאװ ,ןּפיט ענעדיישראפ ּפַא ךיא גָארט רעהא

 :,ּפשייּב .ןסאלק עקידרעירפ יד ןופ םענייא
 .ןעמוקאב טנייפ ,ןעמוקאּב ביל ,ןעמוקאב
 .(סאלק |}} םוצ טינ טרעהעג) ןבעג גנוטכא ,ןבעג

 ןּבָאה ענעסאכ ,דאיעב ןּבָאה ,ןבָאה ןעניזניא ,ןבָאה םעיק ַא ,ןבָאה -
 ,ןּבָאה טנייפ ,ןבָאה לכייס ,ןּבָאה עריומ ,ןּבָאה ּביל ,ןּבָאה קעשייכ ,ןבָאה עטָאראכ
 .ןּבָאה סענָאמכאר

 ,ןטלאה עמָאכלימ ,ןטלאה
 .ןָאט עװּושט ,ןָאט עליפט ,ןָאט ןעדיש ַא ,ןָאט יו ,ןָאט
 ,ןכאמ לטאוועמ ,ןכַאמ װערָאכ ,ןכַאמ ענעסַאכ ,ןכאמ לטָאב ,ןכאמ

 .ןכַאמ עילאק

 .ןגירק טנייפ ,ןגירק ּביל ,ןגירק
 .ןלעטש סעלאדעב ,ןלעטש

 רעדָא (?קיטרא ןָא וװָארסָאד) וויטנאטסּבוס ַא זיא לייט רעקיטייטאב רעד .א.א
 .(ּברעװדא--"ביל,) טנאיראווניא ןא

 יט . ביי
 רעדָא "ןייז ּברעװ ןקיפליהאב ןטימ טפָא טמוק ּפיציטראּפ רעד 7

 .ה .ד ,טייקוויסאּפ ןופ טײטַאב ןשיפיצעּפס ַא ןעמַאוצ קידנּבעג ,"ןרעוו;

 -עמע) ןּבירשעג טרעוװ ווירב רעד :גנוּוט ַא סנצעמע רעטנוא ןלַאפרעטנוא ןופ

 : ,(םיא טּביירש רעצ

 ןא--"ןּביירש , :װיט ק א ןימרעט םעד ,"וויסאּפ , וצ ץאזנגעק ןיא ,ןעמ טצונאּב לָאמא

 .רעוויסאפ ַא- -ןרעװ ןּבירשעג ,ּברעװ רעוויטקא
 :לעלאראּפ ןריטסיזקע'ס רעּבָא לפיוו ףא .ןברעוװ עשיטסארפירעּפ וצ טנעָאנ טייטש וויסאּפ

 -- ןּבירשעג טרעװ ווירּב רעד



 -- ןביושעג זיא ווירב רעד
 זיא'ס .ןעגנודניּב סלא "טרעוו ,זיא , ןטכארטאּב ָאד ןעמ ןעק---,רענעּבירשעג א זיא ווירּב רעד

 ,גנורינאלּפ-סרוק ןופ ןוא ןימרעט ןופ עגאופ א ראג ךעלטנגייא

 ;וויסַאּפ ןייק טינ ןדליּב ןּברעװ עסיוועג ,8

 ,ןקוק ,ןייג .ב .צ ,עקידעייגרעביא ךעלטנגייא.טינ ןוא עקידעייטש יד (
 ןפלעה :ןעמאנסיוא .(ןייז ןפָאלשעג ,ןייז טקוקעג ,ןייז ןעגנאגעג ָאטינ) ןפָאלש
 א .א (ןרעוװ ןפלָאהעג)

 -עייגרעביא ךעלטנגייא ןענייז יז ןעװ עליפא) "ךיז טימ ןברעוו (2
 .טנָאמרעד ךיז טרעװ ךַאז יד :ָאטינ ,ךאז א ןענָאמרעד ךיז ;(עקיד

 .גדא ןָאט ףרָאװ א ,ןייז רעוויוג :עשיטסארפירעּפ (3

 וומ סע, :סאלק { ןּברעװ עשיטסארפירעּפ יד וצ וויסאּפ ַא ןפאש וצ ןוװּורּפ ךיז ןקרעמ'ס

 ;ןייז רעװיױג םיא זומ עמ .ה .ד ,(ןייטשרוג) םויטעקסא רעשירעלטסניק רעד ןרעוװ רעוויוג ףָאסעל

 ר ,("סעמע.) "'רעדנעלסיוא יד ראפ טכער ערעדנוזאּב יד ןרעו לטאוועמ רעכיג סָאװ ןלָאז סע;

 .ןייז לטאוועמ ייז לָאז עמ .ה

 ,רימ ןופ טאהעג זיא ךוב א :ָאטינ ,"ךוּב א ּבָאה ךיא . :ערעדנא עקינייא 4

 .ןטייצ ןוא ןסודָאמ .ם
 .עיצאקיפיסאלק

 ןופ) ּברעװ ןייא ןופ סעמרָאפ עטצעזעגפיונוצ ןופ לשעצ ַא ןיא טָא 9
 :(לָאצנייא ןָאזרעּפ עטשרע יד רָאנ--עמרָאפ רעטצעזעגפיונוצ רעדעי

 ןעמונעג ּבָאה
 ןעמענ לעװ
 ןעמענ געלפ
 ןעמונעג טאהעג ּבָאה
 ןעמונעג ןבאה לעװ
 ןעמענ טלָאװ
 ןעמונעג טלָאװ
 ןעמענ ןעװעג טלָאװ
 ןעמונעג ןעוועג טלָאװ
 ןעמענ לָאז
 ןעמענ ןעוועג לָאז
 ןעמונעג ןּבָאה לָאז
 ןעמענ טלָאזעג בָאה
 ןעמענ רימָאל
 .סעמרָאפ ערעדנא ךָאנ--רעטעּפש
 :יוזא ןריציפיסאלק (ברעוופליה ןטיול) לאמרָאפ ןעמ ןעק סעמרָאּפ יד
 טלָאװ טימ סעמרָאפ (}
 (טלָאזעג רעדָא) לָאז טימ סעמרָאפ (2
 סודָאמ-לעפאּב (3

 .סעמרָאפ ערעדנא 4
 טלָאװ טימ סודָאמ :ןסודָאמ ןעמ טפוו סעּפורג יד טָא

 רעטשימעג רעדָא- ?ֶָאז טימ סודָאמ ,סודָאמ-ערָאשאה רעדָא

 ,סודָאמ רעשיטקאפ רעדָא רעטקעריד ןוא סודָאמ- לעפאּב ,סודָאמ
 .סעמרָאפ ןעייר עכעלטע ,ןעעז רימ יװ ,טלאהטנא סודָאמ רעדעי

 500 עז

 240 עז

 עטצעועגפיונוצ

 סעמרָאפ-ּברעוו

 ןסודָאמ



 ןטייצ

 טראוונגעק

 179 עז

 176 עז

 טייהנעגנאגראפ
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 עמרָאפ עטצעזעגפיונוצ טינ יד ךיוא וצ ןעמ טנכער סודָאמ ןטקעריד םוצ
 -טייצ רעדָא ןטייצ רעטנוא ךָאנ ןעמ טדייש סודָאמ ןטקעריד ןיא .םענ (ךיא)
 ןסודָאמ ערעדנא אב .א .א טפנוקוצ ,טייהנעגנאג-אפ ,טראוונגעק ;סעמרָאפ
 -רָאפ-טייצ , ןעמָאנ ןטימ סעמרָאפ ענעדײשרַאפ יד ןפור וצ םעוװקאּב טינ זיא
 ."סעמ

 .סודָאמ רעטקעריד 2

 ,טכַאמ ,טסכַאמ ,ךאמ עמרָאפלאּברעװ יד טסײה "טראוונגעק/ 0
 -לונ) ןעמיס:טייצ ןוא -סודָאמ םוש ןייק טינ טָאה עכלעװ ,ןכַאמ
 טימ קיטײצויא ןזיא סָאװ ,גנוּוט עשיטקַאפ ַא טייטאב ןוא (ןעמיס
 גנוּוט יד זַא ,טייטַאּב טראוונגעק יד ,ןעמ טגָאז ךעלנייוועג .גנולייטטימ רעד
 סנוַאכ םעד יסייּפ לטָאמ ןעװ ?'טציא, טסײה סָאװ רעבָא ."טציא, רָאּפ טמוק
 -יטכיר) טעװעג ןיא רע טייג ןעו--"טעװעג ןיא ךייא טימ יײג ךיא , :טגָאז
 =1ריטיצ ,סע ּבײרש ךיא ןעװ ,"טציא, טינ ?(טעװעג ןיא ןייג טיירג זיא :רעק
 -ַארג רעד ןופ רענעײל רעד ןעוו ,"טציא, טינ ןוא ,ןעמעכײלַא-םעלָאש קיד
 טניימ "טציא, .טגָאועג סע טָאה לטָאמ ןעװ ,טלָאמעד רָאנ ,סע טנעיײל קיטַאמ
 יד :ןגָאז וצ ,טײקכעלטקניּפ בילוצ ,רעסעּב יא .גנולייטטימ רעד סייּב--ןעמ
 ןגעוו גנולייטטימ רעד טימ קיטייצנייא זיא סָאװ ,גנוּוט ַא טייטאב טראוונגעק
 -וצ ןופ ןוא טייהנעגנאגראפ ןופ ןטייטאב יד ןבָאה ןעק טראוונגעק יד .ריא
 .טפנוק

 עטצטזעגפיונוצ ַא טסיײה *סודָאמ ןטקעריד ןופ טייהנעגנאגראפ ,1
 ,(טכאמעג ןּבָאה ,טכַאמעג טָאה ,טכַאמעג טסָאה ,טכַאמעג ּבָאה) עמרָאפ-ברעוו
 עשיטקַאפ ַא טייטאּב ןוא ("ןיב  ןטלעז) יֹּבָאה, ּברעוװפליה םעד טָאה סָאװ
 .גנולייטטימ יד יװ רעירפ רָאפ טמוק עכלעוו ,גנוּוט

 ןעניד ןעק סָאד ,ּפיציט ר אפ טסײה טייהנעגנאגראפ רעד ןופ לייט רעקיטייטאּב רעד

 יוװ טריניפעד זיא ּפיציטראּפ זא ,ןעמעננָא לָאז עמ רעּבָא ּביוא .ּפיציטראּפ ןופ עיציניפעד ַא ראפ

 -עד טיהנעגנאגראפ יד ןעמ ןעק ,עמכָאפ-טייהנעגנאגראפ רעד ןופ קיגנײהּפָאמוא ,שיעזנא זיא טינ

 :יוזא ןריניפ

 םעד ןוא בָאה ברעוװפליה םנופ ףוא ךיז טלעטש טײהנעגנַאגרַאּפ יד
 .ברעוו ןקיכערּפשטנא םעד ןופ ּפיציטראּפ

 טימ רָאנ ,"ֹּבָאה; טימ טינ טייהנעגנאגראפ יד ןדליּב ןברעוו עקינייא
 ןענייז יײז ,רימ ,ןבילבעג זיא רע ,ןּבילבעג טסיב וד ,ןבילבעג ןיב ךיא :"ןיב,
 ,ןטָארעג ,ןעגנילעג ,ןייג ,ןביילּב :ןרעהעג רעהא ,ןבילּבעג טייז ריא ,ןבילבעג
 ,ןטערט ,ןציז ,ןעקניז ,ןייז ,ןרעו ,ןסקאוו ,ןעגנייה ,(קינָאזרעּפניײא) ןעשעג
 -וק ,ןרירפ ,ןעילפ ,(?ןןסילפ ,ןדניװשרַאפ ,ןרָאפ ,ןלַאפ ,ןעניישרע ,ןגיל ,ןפיול
 ,ןפָאלש ,ןייטש ,ןגיטש ,ןּברַאטש ,ןעמיוש ,ןעניר ,(?ןטייר ,ןכירק ,ןעמ
 .ןעגנירּפש

 -קעל יד ןפָאלשראפ ּבָאה'כ :"ּבָאה , טימ לָאמא ןעײג סקיפערּפ א טימ ןּברעװ עקיּבלעז יד

 .עיצ
 ןוא (קידעיײגרעּביא) ןעגנאהעג ּבָאה ,ןעמוקעגייּב ןיּב ןוא ןעמוקעגייּב בָאה :ןאראפ ןענייז'ס

 ןופ ,ןעניישרע ןיּב ןוא טניישרע ּבָאה ,ןעגנולעג זיא ןוא ןעגנולעג טָאה ,(קידעייטש) ןעגנאהעג ןיּב

 ךיא ,טלעג םיא םוק ךיא :םזילאיצניװָארּפ ַא רעניימ) טמוקעג טָאה ןוא טלעג ןעמוקעג םיא זיא רימ

 .ןגיטשעג ןיּב ןוא טגייטשעג ּבָאה ,(טלעג טמוקעג םיא ּבָאה

 -נעגנאגראפ יד לאמטפָא ןדליב סאלק ןטשרע ןופ ןברעוו עשיטסארפירעּפ
 ףעוװעג באהכ ָאטינ ויא'ס םַאגאה) ןעװעג עכיוז בָאהיכ :"ּבָאה, טימ טייה



 יי- , 1 יב 1 יש
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 בָאה ךיא ּבױא .(.רּבא) ןעוועג עפאיעליוא טָאה געוויז רעד .(ןעוועג ןיב'כ רָאנ
 .(.לא .לָאש) ךעטער לקיטש א עליפא ןעוועג ענענ

 װָאר סאד ןופ טייקנטלעז רעד אּב קידנאטשראפ זיא יז ,גנולקאוו א ךיז טקרעמאּב'ס

 .סאלק ןטשרע ןופ ןּברעװ עשיטסארפירעּפ

 ןופ ץונאב םעד ןדיײשרַאפ ןוא קרַאטש ןעמ טרעטנָאלּפ ןטקעלאיד ןיא
 רעשירָאטעמ ןַצ ןּברעװ עלא ןיא ןייגוצרעבירא ץנעדנעט יד .ןברעוופליה .א .א "ןיב ,ּבָאה,
 זײװנָא רעבָא .עויסערגָארּפ ַא קעפָאס עטליּב זיא (*(.ג .ד .א ?ןבילבעג בָאה,) בָאה
 =עטָארּפ ,"ןיב, ןוא "ֹּבָאה, ןריצנערעפיד סָאװ ,ענעי ַאּב שוכ=ךַארּפש רעד
 לוש יד זומ גָאט ןקיטנייה ַאב ןוא ,רעטנָאלּפ ַאזַא ןגעק קרַאטש וצ טריטס
 .קיטאמארג עשירַארעטיל ענעמונעגנָא יד ןטיה טַארּפ טעד ןיא

 עשיגָאלָאדָאטעמ יד ןדליב ןברעװ עכלעוװ ,םעד ןגעװ םילָאלק עלעיצעּפס ןפָאש 2
 ,גניקרעמנָא ןיא ,(.ג .ד .א "גנוגעװַאב ןטייטאב סָאװ ןברעוװ,) ?ןיּב+ טימ טייהנעגנאגראפ
 -רעלסיוא טעשַאּפ ןיא רעכאפנייא .יידעק טינ ןּברעװ קילדנעצ יירד ּבילוצ
 .ייז ןענ

 .ד) טײהנעגנַאגרַאפ ןופ טײטַאּב םעד לָאמא טָאה טראוונגעק יד 2
 טכאמ ןוא םייהא לוש ןופ עטַאט רעד לָאמניײא ןייג וצ טמוק :(טייקידרעירפ .ה
 ..לָאמניײא ןייג וצ ןעמוקעג זיא--עילע רעדורּב ןיימ וצ ןוא רימ וצ

 ןרעדליש וצ יײוע ק ,רָאפ-טמוק טראיונגעק ןופ ץונאּב אזא זא ,ךעלנייוועג טגָאז עמ

 טלָאװ רעיונעג ;ןעמיקעגרָאפ "טציא , טלָאװ יז יו טקנוּפ .שינעעשעג *ענעגנאגראפ , יד רעקידעּבעל

 יד ךיז ןרעדליש רעלײצרעד םעד ל ײוװ ,רָאפ-טמוק ץונאּב רעד זא ,ןגָאז וצ ,עּבארעדא ,ןעװעג

 טרעוו עליימעמ ;ןעמוקראפ "טציא, ןטלאוו ײז וו טקנוּפ ,קידעּבעל ןשינעעשעג 'יענעגנאגראפ .

 .טאטלוזער רעקיבלעז רעד טכיירגרעד רערעהוצ םַאֹּב ךיוא ןיוש

 176 עז יעמרָאפ:טפנוקוצ רעד ןופ טייטַאּב םעד לָאמַא טָאה טייהנעגנַאגראפ יד
 טפנקוצ עמרָאפ-ברעװ עטצעזעגפיונוצ ַא טסייה "סודָאמ ןטקעריד ןופ טפנוקוצ ,,4

 -ַאב סָאװ ,(ןכַאמ ןלעװ רימ ,ןכאמ טעװ רע ,ןכַאמ טסעװ וד ,ןכַאמ לעװ .ךיא)

 עשיטקאפ ַא טייטאב ןוא וויטיניפניא םעד ןוא "לעוו, ברעוופליה םנופ טייטש

 .גנולייטטימ יד יװ רעטעּפש רָאפ-טמוק סָאװ ,גנוּוט

 ןעק ,טײקרעכיז רענעכארטשעגרעטנוא טימ ,טפנוקוצ ןופ טײטַאב םעד
 ,ןפלעה טינ ריד טעװ סע ,לטָאמ :טייהנעגנאגראפ יד ןוא טראוונגעק יד ןּבָאה
 ףא ןגרָאמ טעװ סירָאב -- (.לא .לָאש) !קעװא ןגרָאמ טרָאפ סירָאב !לטָאמ
 וטסעװ == (.רעּפ) עטיל ןוא ןלױּפ ץנַאג ןריולרַאפ וטסָאה ;ןרָאפקעװא סיוועג

 .ןרילרַאפ סיוועג
 רעטרעטיײּברַאפ ,גנוּוט רעד ןופ טײקידרעטעּפש ןוא טייקידרעירפ ,טייקיטייצנייא יד ,5

 טײטאג-ט"צ ךיז ןעק ,טפנוקוצ ,טייהנעגנַאגראפ ,טראוונגעק ךרוד טקירדעגסיוא טרעװ סָאװ

 -ַאֹּב ױזַא .סעכָאּפע עצנאג ֹוצ רעדָא טייצ ןיא ןטנעמָאמ ענלצנייא וצ ןעיצאּב

 ןוא רעכעלטנגייא--סעמרָאפ-טייצ יירד יד ןופ ןטייטאב יילרעייווצ ךיז ןעמוק

 ,ּפשייּב .טייטאּב רעטרעטיירבראפ
 טייטאּב רעטרעטיירּבראפ טייטאּב רעכעלטנגייא

 ןרָאפעג ןעמ ןזיא לָאמא -עג רעכיוס ַא זיא לָאמַא
 ןעמ טרָאפ טגייה ,דרעפ ףא רע'ט ,עריוכס ךָאנ ןרָאפ
 ןַאּב ןטימ ןעלזַאג ַא ןפָארטעגנָא
 טעװ םורא שעדיוכ ַא ןיא ףא ןײג רע טעװ ןגרָאמ

 .ןייג דניק סָאד ןיוש .טצברא רעד

 םעלָאש סָאד טָאה םיא טימ ןוא :רָאפ טמוק ("דיראי ןופ ,) ןעמעכיילא-םעלָאש אּב עליפא (*

 ,רעוואכ ןכיגניא ןרָאװעג סקיוועוו םעכָאנ



 סָאװ ,טראוונגעק עטרעטיירּברַאפ יד רָאפ-טמוק טּפָא סרעדנוזַאב

 רָאנ ,גנוגָאזסױרַא רעד טימ גנווט רעד ןופ טײקיטַײצנַײא טינ טײטַאּב
 ןוז רעד םורַא ךיז טיירד דרע יד .ב .צ ,(*גנוּוט רעד ןופ טַײקידנעטש

 ,(קרַאמ ןיא ץעגרע ךיז טיירד רעכיוס רעד :טראוונגעק ןכעלטנגייא םעד .גרפ)

 ןוא ןעגנאגעגפוא זיא יז ןעוו ,קידנעטש .ה .ד) ךערזימ ןיא ףוא-טייג ןוז יד
 .ה .ד .ףוא-טייג ןוז יד ןייש יו עז :.גרפ ;ךערזימ ןיא זיא ,ןייגפוא טעוו

 : ,?(טציא,

 ןצנעטנעס ןיא טראוונגעק עטרעטיירברַאפ יד טצונאב טרעװ טּפָא רעייז
 עקפאד טינ) עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג קרָאי-וינ :ןסיזעט עכעלטפַאׂשנסיװ ןוא
 רעשידיי רעד ;ףָאטשרעױז ןוא ףָאטשרעסַאװ ןופ טייטשאּב רעסַאװ ;("טציא,
 רימ ןוא ןביוא טציז טָאג ;טייצ ,סודָאמ ,לָאצ ,ןָאורעּפ ןופ סעמרָאפ טָאה ברעוו
 | ,ןטנוא ךיז ןעשטומ

 -רַאפ ןוא ןכעלטנגייא ןרַאפ סעמרָאפ ערעדנוזַאב טפָא טגָאמרַאפ שיסור ר
 םעד ןיא זיא שידיי ;(הזעַמּה 20126/--חזעֲה תסזעַז) טייטאב ןטרעטיײרּב טיסור

 ,רעמירָא טארּפ

 -ברעװ עטצעזעגפיונוצ יד טסייה *טיײהנעגנַאגרַאפ עקילָאמליפ- ,6 ער
 ,גנּוט ַא טײטַאּב יז .וויטיניפניא-| (ןגעלפ ,טגעלפ ,טסגעלפ) "געלפ, עֶמרָאפ טייהנעגנַאגראפ

 רעביא ךיז טרעזַאכ ןוא גנולייטטימ רעד רַאפ טייצ עגנַאל ַא רָאפ-טמוק סָאװ
 *עֶמ קירוצ טייצ ַא טיִמ זיא רע :טסייה "ןעמוק טגעלפ רע; .לָאמ ערערעמ
 ןרָאי 100 ראפ טגעלפ רע, :טינ ןגָאז טינ עק עמ .ןעמוקעג לָאמ ערער
 *ןעמוק ןטכענ טגעלפ רע, :טינ ,(ןברָאטשעג לָאמנייא רָאנ זיא רע) "ןּברַאטש
 .(גנאל טינ זיא "ןטכענ;)

 ףרַאד סָאד ."טלָאװ, רעדָא "לע, ףא "געלפ , ןעמ טייברַאפ שיטקעלאיד רעשידָאטעמ
 יא ,"לעװ, יא) סעמרָאפ ןופ רעטנַאלּפ ַא וצ טריפ'ס םורָאװ ,ןרעװ טפמעקַאב '""*

 .(םעטסיס-ּברעװ רעד ןיא סעיצקנופ ערעדנא ןבָאה "טלָאװ;

 -נייא יד לָאמַא טָאה טײהנעגנַאגרַאפ רעקילָאמליפ רעד ןופ טייטאב םעד
 *ןטסטלע םוצ ןרָארעגקיױנוש ךיז יז ןענייז עקענַאכ ןדעי, :טײהנעגנַאגרַאפ עכַאפ
 .ןרָאפפיונוצ ךיז ייז ןגעלפ-==(.ּפָא)

 =רעטיירברַאפ ןופ טײטַאב םעד טּפָא טָאה טייהנעגנאגרַאפ עקילָאמליפ יד
 ןעמ טרָאפ טנייה ,ררעפ ףַא ןרָאפ ןעמ טגעלפ לָאמַא, :טײהנעגנַאגרַאפ רעט
 ."ןַאּב ןטימ

 (טנאקאּב ןטקעלאיד עלא ןיא טינ) רוטארעטיל ןיא רָאפ טמוק'ס ,7 יע
 רעדנא ןַא יװ רעירפ טכאמעג ּבָאה .ה .ד ,'טכאמעג טאהעג ּבָאה, :עמרָאפַא -

 .ד ,"טכאמעג ןּבָאה לעװ, ךיוא ;גנולייטטימ יד יװ רעירפ זיא עכלעוו ,גנוּוט
 -טימ יד יװ רעטעּפש זיא עכלעוו ,גנוּוט רעדנא ןא יװ רעירפ ןכאמ לעװ .ה
 -|ןבָאה לעװ ,ּפיציטראּפ-|- ?טאהעג בָאה;) סעמרָאפ עקיזָאד יד .גנולייט
 -רַאפ (עקינָאגנַאל רעדָאו עוויטקעפרעּפ ןפור רימ ןלעװ (ּפיציטראפ-|-
 טציא זיב יד .טפנוקוצ (עסייווצ רעֶדָא) עוויטקעפרעּפ ןוא טײהנעגנַאג
 -ןייא ,עוויטקעפרעּפ יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,ןסייה סעמרָאפ-טייצ עטנרעלרעד
 ןבָאה ןוש ריא טעװ ,קירוצ םיא טיִמ ןעמוק לעװ ךיא זיב : .ּפשיײיב ,עכַאפ
 -טטעברַא עטלפִייווצרַאפ עדנרעגנוה יד ;(.לא .לָאש) ןפָאלשעגכרוד לסיּבַא ךיז

 קיטייצניא עליימעב גנוגָאזסױרַא יד ןיוש זיא ,קידנעטש רָאפ טמוק גנוּוט יד רלַאביװ (*

 .ריא טימ



 = יאח -כ

 -סיוא ןבָאה ןלעװ ייז זיב ,ןלעטשּפָא טינ ךַאז םוש ןייק רַאפ ךיז ןלעװ עזָאל
 .(?סעמע;) ןעגנורעדָאפ עטכערעג ערעייז טפמעקעג

 109 97 -ראפ עוויטקעפרעּפ יד ןדליּב ,"ןיּב . טימ טייהנעגנאגראפ יד ןדליּב סָאװ ,ןּברעװ .ענעי

 טאהעג ןיב :"סטַאהעג ּבָאה, טימ ךיוא רעּבָא ,("ןעויעג ןיּב, רעדָא) *טאהעג ןיב ,, טימ טייֵהנעגנאג

 .ןפָאלשעג טאהעג ּבָאה ,ןפָאלשעג ןעוועג ןיב ,ןפָאלשעג

 סעמרָאפטיײצ עכַאפנייא יד ןרעװ (טקעלאיד ןיימ ןיא .ּב .צ) שיטקעלַאיד
 טימ רעדָא *ןיוש, ּבָאגוצ ןטימ לָאמַא) עוויטקעפרעּפ ןופ טײטַאב ןטימ טצונַאּב
 טעוו ,קירוצ םיא טימ ןעמוק לעװ ךיא זיּב .ב .צ (.א .א יּפָא, סקיפערּפ ַא
 .ןפָאלשכרוד לסיּבַא ןיוש ךיז ריא

 ןפור ןעק עמ עכלעװ ,"טראוונגעק עוויטקעפרעּפ, ַא (ןטלעז) ךיוא רָאפ טמוק'ס ,178 -

 -נא ןא רעֶּבָא טָאה ,טײהנעגנאגראפ רעכאפנ'יא רעד וצ ךעלנע ךעלרעסיוא זיא רע .טקעפרעפ

 יד ןרעוו יז ןָאק ,ןגיוט רָאנ ךיז לָאז יז ּבױא זא ,טכארטעג טָאה רע :ליפ ש ײב .טײטאב רעד

 ,אזא רע זיא טלָאמעד ןוא -= (ּפָא) טגרָאזעגּפָא רע טָאה טלאמעד ןוא ,םיװָאנאג עלא ןופ "עקטאמ,
 174 עז ןא ."עטִיל ןוא ןלױּפ ץנאג ןריולראפ וטסָאה, ךױא רעשפע רעֶהעג רעהא .טגרָאזעגּפָא טָאה סָאװ

 קד ןשז : .וויסאּפ ןיא ןוא סודָאמ ןטשימעג ןיא רָאפ-טמוק טקעפרעּפ רענעכָאוּפשעגסױא

 179 עז -וצ יו ,סעכייש א טריטסיזקע ,"ןייז , טימ ןוא *ןרעװ, טימ  ןוויסאּפ ייווצ יד ןשיווװּוצ ,9

 167 צז : :סעמוָאפטײצ עוויטקעפרעּפ ןוא עכאפנייא ןשיװ

 װיסַאּפ װויטקַא 2

 ןעװעג טכַאמעג זיא שיט רעד | שיט א טכאמעג טאהעג טָאה רע .געגנַאגרַאפ עוויטקעפרעּפ

 ןרָאװעג טכַאמעג ויא שיט רעד שיט א טכַאמעג טָאה רע | . , . . ,., טײהנעגנַאגרַאפ

 טכַאמעג זיא שיט רעד שיט א טכַאמעג טָאה רעק| 1212: 61 טקעפרעּפ

 טכַאמעג טרעוװו שיט רעד שיט א טכפאמ רע | . 0 2 טראווגגעק

 ןייז טכַאמעג טעװ שיט רעד שיט א טכַאמעג ןּבָאה טעװ רע . .טפנוקוצ עוויטקעפרעּפ

 ןרעוו טכַאמעג טעװ שיט רעד שיט א ןכַאמ טעװ רע .6 רע טפנוקוצ

 ןּפיציטרַאּפ | ןעוועג ּבָאה ,טסעװעג בָאה. עמרָאפ ַא ןַארַאפ זיא טקעלַאיד ןיימ ןיא ,0
 טכיירגרעד טינ זיא'ס רעדָא ,ןרָאװעג טקידנערַאפ טינ זיא סָאװ ,גנוּוט ענעגנַאגרַאפ ַא טײטַאּב יז

 .רָאװעג .טרעטשעצ זיא טאטלוזער רעטכײרגרעד רעד רעדָא ,טאטלוזער רעטליצעג רעד ןרָאװעג

 ךיז ּבָאה ךיא עכלעװ ךָאנ ,רעדניק עכעלטע עזָאלכַאדּפָא יד גיוא ןופ ןרָאלרַאפ ּבָאה ךיא. : .ּפשייּב

 .6טת0 טימ טײהנעגנַאגרַאפ רעשיסּור רעד טכערּפשטנַא עמרָאּפ יד .(.ווליל) *ןייג טזָאלעג ןעוועג

 (טימ לעלַארַאּפ טצּונַאּב טרעוו רעדָא) ףא ןטיברַאפ יז טרעװ ןטקעלַאיד ערטדנא ןיא זא ,ךיז טכוד

 .טייהנעגנַאגראפ רעוויטקעפרעּפ

 סורָאמ רעטקעריד ,סודָאמ ,ןשיטקַאפ רעדָא ,ןטקעריד ןופ טײטַאבטנורג רעד ,1
 סָאװ ,טנעמָאמ םענעי רעדָא םעד ןיא) רָאפ שיטקַאפ טמוק גנּווט יד זַא--זיא
 .(עמרָאפ-טייצ רעד ךרוד ןזיװעגנָא טרעוו

 -נַא טימ ךיילגרַאפ םַאּב רָאנ ןעניז ַא טמוקַאּב סָאװ ,"טיײטַאּב-לונ, ַא ךעלטנגייא זיא סָאד

 .ןסּודָאמ ערעד

 ןופ ןטיײטַאּב .ה .ד ,ןטײטַאביײב עקינייא טָאה סודָאמ רעטקעריד רעד
 .ןסודָאמ ערעדנא

 ,סודָאמ:ערָאשַאה 3
 סורָאמ-ערָאשַאה :טנא סָאװ ,סעמרָאפּברעװ עטצעזעגפיונוצ ןסייה סודָאמ:ערָאשַאה ,2

 סעמרָאפ עכלעזא .*(ןטלָאװ ,טלָאװ ,טסלָאװ) טלָאװ, ּברעוװפליה םעד ןטלאה
 :עכעלטע ןענייז

 ןכַאמ טלָאװ
 טכַאמעג טלָאװ
 ןכַאמ ןעוועג טלָאװ
 טכַאמעג ןעוועג טלָאװ
 טכַאמעג טאהעג טלָאװ
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 סָאװ ,גנוּוט א זיא סודָאמ-ערָאשאה ןופ טײטַאּבטנורג רעד ,2
 ןבָאה לָאז ץַאק א .ב .צ ,גנידַאב רעקיטיײנ א טלעפ'ס לייוו ,רָאּפ טינ טמוק

 -קַאפ -ןגרָאװעגסיױוא טפול רעד ןיא ןעלעגייפ עלא יז טלָאוו ,ןעלגילפ
 טלָאװ םעליוא רעד, ;טינ לגילפ ןייק טָאה יז לייוו ,סיוא טינ יז טגרַאװ שיט

 רער) ןסירעצ טינ םיא רע טָאה שיטקַאפ--(.רעּפ) "ןסירעצ קורעדיינש םעד

 סיוועג םיא טָאה עמ ,ָאיא ;(סָאװרַאפ ,ןָא טינ עזַארפ רעד ןיא טזייוו רָאטװַא

 -וקעג טינ רע זיא שיטקַאפ-+.ּפָא) "ןעמוקעג רע טלָאוו שרעדנַא ,ןסָאשרעד
 סיװעג, םיא טָאה עמ לייוו .ה .ד ,"שרעדנא, ןעװעג טינ זיא'ס לייוו ,ןעמ
 ."ןסָאשרעד

 רעד ּוצ טלעפ סָאװ ,גנידַא ּב םענעי ךיוא סּודָאמ-ערָאשַאה רעד טײטַאב ץַאזגנידַאב ןיא 382 עז

 ךיז טלָאװ .טייז ןײא ףַא ןעיצ ןטל ָאוו ןשטנעמ עלַא ןעװ .ב .צ ,גנווט רעד ןופ טײקשיטקַאּפ

 ָאד .עּבארעדא ,ןזיוװעגנָא טינ ָאד טרעוו ,סָאװרַאפ) טינ ייז ןעיצ שיטקַאפ---טרעקעגרעּביא טלעװ יד
 ןעמ טפּור רעּבירעד .(רעּביא טינ ךיז טרעק טלעװ יד--ןּופרעד טאטלּוזער רעד ןזיװעגנָא טרעוו

 :סּודָאמ-ערָאשַאה ןּופ ןטײטַאּב עקידרעטיײוװ ,סּוד ָאמ -גנידַא ּב ךיוא סּודָאמ-ערָאשַאה םעד

 ,שטנווו ,עצייא ,גנּודנעוו עכעלפעה

 ןכַאמ טלָאװ'כ, טָאה ,סודָאמ:ערָאשאה ןופ סעמרָאפ 5 יד ופ 4
 --"טכאמעג טלָאװ'כ, ,טפנוקוצ ,טראוונגעק ןופ טײטַאּב םעד רָאנ ,ךיז טכוד
 -רָאפ עקירעביא יד ,טפנוקוצ ,טראוונגעק ,טייהנעגנאגרַאפ ןופ טייטאב םעד
 .טײהנעגנַאגרַאפ רעוויטקעפרעּפ ןופ טײטַאב םעד--סעמ

 .סודָאמ-רעיודאּב 4

 .,יכענ ,ייכ, טרָאװפליה א ןעמוק ןעק "טלָאװ, ברעװפליה םצ 5 סודָאמ-רעױדַאב
 .גנורעױדַאּב ןופ טײטַאּב םעד ברעװ םעד וצ טיג רעכלעוו ,"יּבײכענ ,יּבייכ
 עכלעוו--"(טלאה ,טלייכ) טלאכ, טרָאװ ןייא ךיוא טמוק *טלָאװ ייכ, .טשנא

 טימ סעמרָאפברעװ יד ןוא ,ּברעװפליה רעדנוזַאּב א רַאפ ןעמעננָא ףרַאד עמ
 .סודָאמ-רעױדַאּב ,סודָאמ רעדנוזַאב א ראפ *(טלאה ,טלייכ) טלאכ,

 סע ריא טלאכ ,(טקעלאיד ןיימ ןופ) !טלעג ןבָאה ךיא טלאכ : .ּפשייּב
 ,ןעוועג ןיוש סָאד טלָאװ יּבייכענ ;(טקעלאיד ןיימ ןופ) !שרעדנא ןָאטעג רעסעּב
 טלעטשעג םיא ,רע טגָאז ,ךיז טלָאװ יּבייכענ ;(.לא .לָאש) ןּבָאה סָאד זָאל קע ןַא
 ןיא שטָאכ ךיא טלאה :(.לא .לָאש) ןפנָארב לזעלג עטשרע סָאד קערעּטָאּפ
 .("רעקעװ,) ןפיוקרַאפ עדָאגַאה

 .סודָאמ-ערָאשַאה ןיא סָאװ ,סעמרָאפ 5 עקיבלעז יד ךעייש ןענייז ָאד
 .עצייא עכעלפעה ךיוא ,עטָארַאכ ,גנורעױדַאב טייטאּב סודָאמ-רעיודאב

 ,סודָאמ-לעפאּב 5

 סעמרַאפ יד .6 סודָאמ-לעּפַאּב

 ןכַאמ רימָאל ןכַאמ ךימָאל
 טכַאמ ךַאמ
 ןכַאמ (ייז) ןזָאל ןכַאמ (רע) זָאל

 -לעפַצּב ןופ סעמרָאפנָאזרעּפ סלַא ,םעטסיס ןייא ןיא ןקיניירַאפ ןעמ ןעק

 ,סודָאמ
 -ַאּב ןָאזרעּפ רעטיײװצ רעד עבאגעל וויטקעפעד ןענייז ןּברעװ עקינייא

 זָאל ,ןפרַאד ךימָאל , ןארַאפ) (?) ןענעק ,ןגעמ ,ןזומ ,ןלעװ ,ןפרַאד : סודָאמ-לעפ



 יז אב טמוק סודָאמ-לעּפַאב ןטָאטשנא .(*! טפרַאד !ףרַאד, :ָאטינ ,"ןפרַאד רע
 .סודָאמ רעטשימעג רעד

 טסלָאז ,ןסיו ייז,--רעטפָא ,"טסייו ,סייװ, טצונַאב טרעװ ןטלעז
 ,"ןייז ןסיו

 ,גנוּוט ענעשטנּוװעג--זיא סודָאמ-לעפאב ןופ טייטאּבטנורג רעד ,7
 -רָאפ ,עשָאקַאּב ,עליפט :סעיצַאקיפידָאמ ענעדיישרַאפ ןבָאה ןעק שטנּוװ רעד
 ,גנורעטנומפוא ,שינעביולרע ,עצייא ,ץָאוסַאה ,גנודיירנייא ,גנורעדָאפ ,גָאלש
 .וואא ןבָאה-עיידעב ,סולשאּב

 םיא וצ טשרָאקא ךיז רימָאל ;!ןרישרַאמ םענייניא עלא ךימָאל :.ּפשיײב
 :ןדיירפ ןיא ףָאלש ;סיינ סעּפע טלייצרעד ,טציז ;!ךוב םעד רעהַא ביג ;!ןעמענ
 .ןרָאפ רע זָאל ןגעווטניימ ןופ

 זיא סָאװ ,גנּוט ַא ןגעװ שטנּוװ ַא ןקירדסיוא ןעק סודָאמ-לעּפַאּב רעד
 ,עכָארב) טעדנעװעג זיא שטנּוװ רעד ןעמעװ וצ ,סושער סמענעי ןיא טינ
 ןיא יג ;!רָאיארעביא טבעלרעד ;!זייּב ןסיו ױזַא ךימָאל :(עּווש ,עלָאלק
 | !דרע רעד

 ןּופ טקעיּבּוס םּוצ -לאמרָאנ ?סּודָאמ-לעפַאּב םנּופ שטנּוװ רעד טעדנעוװעג טרעװ ןעמעוו ּוצ

 .(שרעדנא רעצעמע ייס ,ןײלַא רעריײר רעד ייס ,דײר ןופ טַאסערדא רעד ייס ןייז ןעק רעכלעוו) ץַאז

 רעד ןעוו עליפַא ,דייר ןופ טַאסערדַא םּוצ ןייז טעדנעוועג לָאז שטגּוװװ רעד זַא ,ןעמּוקרָאפ רעּבָא ןעקס

 וצ טינ שטסנּוװ םעד דנעווכ) !ןבָאה סעכַאנ ריד ןּופ ךימָאל :ןָאזרעּפ עטייווצ יד טינ זיא ט?עיבּוס

 -עג זיא שטנּוװ רעד רעּבָא ,ָאטינ זיא טקעיבּוס ןײק) !ליטש ןרעװ זָאל ;("ריד. וצ רָאנ ,"רימ?

 .(ןענָאורעּפ רעדָא ןָאזרעּפ רעטערקנָאק ַא וצ טדנעו

 סעכלעזַא טקוק טייג ,עּבַארעדא ,ונ :גנאלרַאפ רעוויטקיפ--טיײטַאּבייב
 :ליהַאּב לָאמא ןעמוק סודָאמ-לעפאב םאּב .(.לא .לָאש) ! טנייפ סע טָאה ןוא ןָא
 םעד ןריסנאונ יז ."רעהא רָאנ םוק, :.א .א "טשרָאקא ,רָאנ; רעטרעװ עקיפ
 ,טייטאב-לעפַאב

 ,(* סודאמ רעטשימעג 6

 סודָאמ רעטשימעג .וויטיניפניא-|-"לָאזז .8
 -ַאּב - טייצ) סודָאמ-לעפאב ןופ טייטאּב םוצ טנעָאנ (1 : ןטייטאּבטנורג

 .(טפנוקוצ ןוא טראוונגעק--טייט

 סנאונ ןטימ ,סודָאמ ןטקעריד טפנוקוצ רעדא טראוונגעק ןופ טײטַאב (2
 יקסדוסליּפ, :רעכיז טינ זיא עמ רעכלעוו ןיא ,גנוניימ סנצעמע ןּבעגרעביא ןופ
 טרעוװ יקסדוסליּפ זא ,טגָאז עמ= ("רעקעוו,) "רעדור םאֹּב ןרעװ קירוצ לָאז
 .רעדור םאב קירוצ ("ןרעוו טעװ, רעדָא)

 382 עז !ןענייוו ןייא ןיא ןטלַאה לאז דניק א : גנורעדנּוװאב- טייטאבייב

 589 עז .ןטײטַאּב ערעדנַא ךָאנ סּורָאמ רעטשימעג רעד טָאה ץַאזייּב א ןיא

 .ץַאזייב ַא ןיא רָאנ רָאס-טמוק וויטיניפניא-| -"ןעוועג לָאז;

 :ןטייטאב יײװצ טָאה עמרָאפ יד .ּפיציטראּפ-|-"ןבָאה לָאז ,9
 ןופ סנאונןטימ סודָאמ ןטקעריד ןופ טייהנעגנאגרַאפ ןופ טייטאּב (

 ,לּפע ןא : רעכיז טינ ןיא עמ רעכלעװ ןיא ,גנוניימ עדמערפ ַא ןּבעגרעביא
 םעד ףא ןגױא יד ןענָאטונ טנפעעג ןּבָאה לָאז ,םױּב ַא ןופ ןלאפענּפָארא
 ('עטכישעג-רוטלוקא סנאמעדיג ןופ גנוצעזרעביא ספיטש) ץעזעג:גנויצוצ
 םיוב א ןופ ןלַאפעגּפָארא לפע ןא ןא ,סעמע זיא'ס יצ טינ סייוו'כ ,טגָאז עמ
 ,..טנפעעג טָאה

 .ןסודאמ ענעריישואפ ןיפ ןטייטאּב טאה רע לייוו ,ראפרעד םיא ךיא ףּור יוזא (*



 = ם) ==

 -ראפ, ,טייקוויטקעפרעּפ ןופ סנאונ ןטימ סודאמ-לעפאב ןופ טייטאב (2
 לָאז ייוועלאה == (.רעּפ) ןטעּבעגסיױא סטוג ליפ ןבָאה ריד טסלָאז :"טייהנעגנאג
 .טעבעגסיוא סטוג ליפ ךיז טסָאה וד זא ,טקאפ רעד ןייז

 .טקעפרעּפ א זיא סָאר 187 עז

 ;ןטייטאב ייווצ טָאה עמרָאפ יד .וויטיניפניא-|-"טלאזעג ּבאהה ,0
 -ראפ ןיא טפנוקוצ , ןופ סנאונ ןטימ סודאמ ןטקעריד ןופ טייטאב (1

 ןענאטשעגרָאפ ןיא רימ=-וועיק ןייק ןרָאפ טלָאזעג בָאהכ :"טייהנעגנאג
 ןעוועג זיא טפנוקוצ ןיא א ,טייצ א ןעוועג זיא'ס ,ןרָאפ ןבילקעג ךיז ּבָאה'כ

 .וועיק.ןייק ןרָאּפ ןקימ
 -נָא טלָאזעג טסָאה :טייהנעגנאגראפ ףַא סודָאמלעפאּב ןופ טייטאּב (2

 -נָא טסלָאז וד טלָאװעג ּבָאה ךיא--ןביירשנָא טפראדעג טסָאה וד--ןביירש
 ,ןּביירש

 :סּודָאמ ןוא טייצ ןופ עיציניפעד ענײמעגלַא 1 -יפער עניימעגלא
 -לּוּנ ַא ךרוד רעדָא) ברעוופליה א ךרּוד טעדליּבעג טרעװ סָאװ ,עמרָאפ אזא זיא טייצ טייצ ןופ עיצינ

 טנעמָאמ םעד ןשיוװוּוצ גנויצַאב עכעלטייצ יד טנכײצַאּב ןוא (ּברעוופליה ַא ןופ טײהנזעװּפָא--עמיס סודָאמ ןוא
 .גנוגָאזסױרַא רעד ןופ טנעמָאמ םעד ןוא גנווט רעד ןופ

 .-לּונ ַא ךֹוד רעדָא) גרעוופליה ַא ךרוד טעדליבעג טרעװ סָאװ ,עמרָאפ ַאוַא זיא סּורָאמ

 -שיטקַאֿפ-טינ רעדָא טײקשיטקַאפ יד טײטַאּב ןוא (ּברעויפליה ןלעיצעּפס ַא ןיפ טײהנזעװּפָא--ןעמיס
 .גנוּוט רעד ןופ (טייקנשטנּוװעג ,טיײקכעלגעמ) טייק

 (סעמרָאפּברעװ עטצעזעגפיונוצ רַאפ ,סלַאפנדעי) ןסודָאמ רַאפ ןטלַאה ןעמ ףרַאד ,ךעלטנגייא ןסורָאמ ערערנא
 רע--(:רעּפ) *טָאג ןגעק ןקידגיז סעּפע טזומע ג טָאה רע. יװ ,ןעגנוריּפורג עכלעזַא ךיוא
 ןכָאנ םײהַא סידאק לטע וצ ןיגוצ ןל ע'װ סיװעג |ע ק עשיומ-םיאכ,  ;טקידניזעג עדאווַא טָאה

 .ןריצילּפמָאק וצ טינ יידעק ,עמעכס רעד ןיא ןייא טינ ייז סילשכ .םאטסימ ליוו---(.גרעּב) ?לסילש

 ,םיציטראבפ 7

 ןופ ,םינָאמיס יירד טימ ךיז טריזירעטקַארַאכ ּפיציטראּפ רעד 2

 ,ן-רעדָא ט-סקיפוס ,-עג סקיפערּפ :לָאמטפָא ןלעפ ייווצ רעדָא רענייא עכלעוו
 ,טריפַארגעלעט ,ןעמונעג ,ןעזעג ,טגָאזעג :.ּפשייּב .גנוגייב עטסקינעװניא ,ןע--
 .ןעזרעד

 .עג סקיפערפ .3 עג סקיפערפ
 :ןלַאפ יד ץוכא ,לָאמ עלא טמוק סקיפערּפ רעד
 ,-רע ,-רעד ,-עג ,-ַאב ,-(ט) נא :סקיפערּפ א טָאה ברעװ רעד ןעוו (1

 ,טלייצרעד ,ןענּוװעג ,ןעמונאב ,(ןפָאלטנאעג טינ) ןפָאלטנַא :.ב .צ ,-עצ .-ראפ
 .ןגָארטעצ ,טּפַאכרַאפ ,ןענישרע

 -עג ,(ןרעהעג -- ןרעה) טרעהעג ,(ןעקנײדעג וצ ןוא ןעקנייד וצו טקניירעג :ןטיײקיטיײריײװצ
 .(ןטָארעג--ןטָאר) ןטָארעג ,(ןסינעג---ןסינ) ןסָאנ

 ןוא ערעגנייל אב סרעדנוזאּב) רי-סקיפוס ןטימ ןּברעװ אּב לָאמטּפָא (
 -ַאב ,טרירעּפָא ,טרירטוא ,טריזיליטוא ,טריהַארטסֿבַא; (עטשיריירַאפ רעקינייװ

 =ילאנָאיצַאנ ,טריטָאנ ,טריזיטענגַאמ ,טרינָאמרַאה ,טריטַאּבעד ,טריטקיד ,טריז

 =ערקנָאק ,טרירוקנָאק ,טריסַאּפ ,טריטאָאלּפסקע ,טריטסיזקע ,טריכַארטס ,טריז
 .װ .א .א טריטנָאמער ,טריטקַאדער ,טריזיט

 -עטעג ,טריפַארגעלעטעג ,טרינָאמרַאהעג ,טרימַאלקעדעג ,טריטסַאגעג :ךיוא רָאפ ןעמוקס

 -ערעג ,טריזַארעג ,טרירוקעג ,טריװַאקעג ,טרימראפעג ,טריזַאטנַאפעג ,טרימַאלקָארפעג ,טרינָאפעל
 .גרא טריצַאפשעג ,טרידנעמאק

 ,טעשטרָאּפסיא :ןעמזיוואלס עטשידייראפ קיג רעדָא עטשירייראפ טינ אּב לָאמטּפָא (3

 -עג ,טעײמסעג ,טעבולאהעג -- רָאּפ טמוק ךָאד ;טעיאדשזוסאר ,טעּבילַאּפ ,טעיאשטורוו ,טעיאילוג

 ,ךיז טעיאטאק



 =ראּפ רעד טמוק ,ּבָאגוצ ןלַאּברעװ א טָא וויטיניפניא רעד ןעוו ,4
 -נָא ;ּבָאגוצ ןלַאּברעװ ןכָאנ ךיז טלעטש רעכלעוו ,-עג סקיפערּפ ןטימ פיציט
 .טלמאזעגנָא--ןעלמַאז

 .ןעמונעגוצ--ןעמענוצ רעּבָא ,ןעמונעצ--ןעמענעצ :זיא רעּבירעד
 םעד ּפיציטראּפ ןיא לָאמטּפָא טמוקאב ּבָאגוצ ןלאּברעװ א טימ ברעוו א

 ,193 ָא טױל ,רע טלָאװ ּבָאגוצ ןלאברעוו םעד ןָא ןעוו עליפא ,-עג סקיפערּפ
 רעבָא ,טלייצרעדעג טינ ,טלייצרעד .ב .צ ,ןעמוקאּב טינ -עג סקיפערּפ םעד
 .טריכַארטסעגּפָא רעבָא טריכַארטס ,טלײצרעדנָא טינ ,טלייצרעדעגנָא

 .טעיאילוגעגנָא ךיז רעּבָא ,טעיאילוג 'ו

 .א .א טלייוורעדסיוא ,טנעקרע (ד) נָא ,טגנאלאבנָא :ןעמאנסיוא

 .ןטלאהאּבסיוא ,טלייצרעדנָא ךיוא רעּבָא ךיז טפערט'ס

 .ןע ,-| ,-ט-ןסקיפוס ,5
 .ט טימ ּפיציטראּפ םעד ןדליּב ןּברעװ לייט רעטסערג רעד
 :ןרעהעג רעהַא
 ;ע סקיפוס ןטימ ןברעװו עלא (
 ;(טריצַאּפש) רי סקיפוס ןטימ ןּברעװ עלא (2

 .א .א ,(טנכערעג ,טלדנַאהעג) נ ,ל עקיפארט טימ ןברעװ עלא
 -ַאמרעג טינ רעקיצנייא רעד ;ןעמזינאמרעג-ןּברעוו רָאנ ּפיציטראּפ םעד ןדליּב ןע- ,ן- ןטימ

 | : .ןטכָאשעג--ןטכעש זיא ּברעוװ רעשיג

 ןגעוו .ןע ;-| טימ ֿפיציטראּפ םעד ןדליּב ,"ןיּב. טימ טייהנעגנאגראפ יד ןרליב סָאװ ,ןּברעװ

 : .504 8--ןע ןוא } ןופ גנולייטראפ רעד

 -עצ ,--!טײרּפשעצ ןוא טייזעצ , ןופ וויטיניפניא רעד יוזאיוו :סַאּפש
 ?יןטײרּפשעצ ןוא ןטייזעצ , רעדָא "ןעײרּפשעצ ןוא ןעייז

 ,ןע- ,ן- טימ ןוא ט- טימ--ןּפיציטראּפ ייווצ ןּבָאה סָאװ ,ןּברעװ ןַארַאפ
 ;(טײטַאב ןיא דיישרעטנוא טימ ייז ןופ עקינייא)

 ,ןטכייל ,ןזָאל ,ןצלאז ,ןגעוו ,ןכיילג ,ןטעב ,ןזָאלּב ,ןליב ,ןגרָאב ,ןקאב
 ,ןכײרטש ,ןגיטש ,ןפַאש ,ןגירק ,ןלעװק ,ןפייפ ,ןקלעמ ,ןרלעמ ,ןלָאמ ,ןזעל
 .א .א ןזייּפש ,ןעקנייש ,(ןענישרע--טניישעג) ,ןענייש ,ןסיש

 ."טגנידאּב(מוא) , רעבָא ,ןעגנודעג--ןעגניד ;?רעטעדניּבראפ , רעּבָא ןדנוּבעג---ןדניּב

 | ,גנוגייּב עטסקינעװניא ,6
 ןּפיציטראּפ לייט ןטסערג םעד אב רָאפ טמוק גנוגייּב עטסקינעוװניא יד

 קידנעטש טַאמיק זיא יז .ט- טימ טינ םענייא ןייק אב טאמיק ןוא ןע- ,ן- טימ
 ןזָאל ןע- ,ן+ ןטימ ןּפיציטראּפ יד .טנַאנָאסנָאק םוצ טינ ,לַאקָאװ םוצ ךעייש
 -עוניא רעשילַאקָאװ רעד ןופ ּפיט ןטיל ,ןסַאלק עכעלטע ףא ןלייטנייא ךיז
 ,גנוגייב רעטסקינ

 -ישטייד ןיא ןּברעו *עקראטש , יד ןופ גנוליט רעד טימ ןעמאזוצ טינ טלאפ גנולייט יד

 .קיטאמארג רעש

 -עג ךיוא) ןקאב (2 .גנוגייב רעטסקינעװניא ןָא .סַאלק רעטשרע
 ,ןדאל ,(טצלַאזעג ךיוא) ןצלאז ,ןשאוו (ןסקָאװעג ךיוא) ןסקַאװ ,ןטלאה ,(טקאב
 ךיוא) ןפַאש ,(טַארעג ךיוא) ןטַאר ,(טקנאדעג ךיוא) ןעקנַאד ,ןעגנַאפ .ןלַאפ
 ,(ןטלָאּפשעג ךיוא) ןטלַאּפש ,(טפַאשרַאפ

 ,ןטָארעג ,ןרָאּבעג ,ןטָארב ,(טוָאלבעג ךיוא) ןזָאלּב ,ןטָאּב ,ןדָאב (ט
 -רַאפ ,(טלָאמעג ךיוא) ןלָאמ ,(טזָאלעג ךיוא) ןזָאל ,ןדָאל ,ןגָארט ,ןָאט ,ןּבָארג
 .ןפָאלש ,ןגָאלש ,ןּבָאש ,ןטָאר ,ןגָאװצ ,ןרָאפ ,ןגרָאּב

 ךיוא) ןפיוז ,(טגיזעג ךיוא) ןגיוז ,ןריוּבעג ,(טגיוּבעג ךיוא) ןגיוב (0
 .ןסיוטש ,ןביולק ,(טריויעג ךיוא) ןריוי) ,(טפיוזעג
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 יי א יח

 = ויסק =

 ןטערט ,(טגעזעג שירַארעטיל) ןגעז ,ןעשעג ,ןלעפעג ,ןבעג ,ןטעּב (4
 ,ןסערּפ ,ןסעגרַאפ ,ןסע ,(ןעמונעג שירַארעטיל) ןעמענ ,ןזעל ,(ןטָארטעג ךיוא)
 ,(ןטָאנקעג ךיוא) ןטענק

 ,(טקנייװשעג ךיוא) ןעקנייווש ,ןסייה (6
 ,(טיהעג .רעטיל) ןטיה ,(ןגָארקעג ךיוא) ןגירק ,(ןגעלעג ךיוא) ןגיל (}

 ,ןּפמורש ,ןפור ,ןעמוק ,(טקנוטעג ךיוא) ןעקנוט
 :ָא- טימ ּפיציטראּפ .סַאלק רעטײװצ
 ,ןטּפעה ,(טּברעװרעד ךיוא) ןברעװרעד ,ןטלעג ,ןכערּב ,ןטשרעב (2

 ,רעי ,ןפערט ,(ןטערטעג ךיוא) ןטערט ,ןרעװ ,ןגרעוו ,(?) ןברעוו ,ךיז ןטעוו
 ,(טקלעמעג ךיוא) ןקלעמ ,(טעדלעמעג ךיוא) ןדלעמ ,(טשעלעג ךיוא) ןשעל
 -עג ךיוא) ןרעוש ,ןלעװש ,ןטענק ,(טלעוװקעג ךיוא) ןלעווק ,ןטכעלפ ,ןטסעמ
 ,ןכערּפש ,(ןריושעג ךיוא) ןרעש ,ןטלעש ,ןטכעש ,ןצלעמש ,ןכעטש ,(ןריוווש

 | על | .ןקערש
 -רַאפ ךיוא) ןרילרַאפ ,ןסירדרַאפ ,ןסינ ,ןדיז ,ןסינעג ,ןסיג ,ןטליג (ט

 ןטליש ,(טישעג ךיוא) ןטיש ,ןכירק ,(ןריורפעג ךיוא) ןרירפ ,ןסילפ ,(ןריול
 .  .ןסילש

 ,ןגראו ,(ןסקַאװעג ךיוא) ןסקאוו ,(טפרַאדעג .רעטיל) ןפראד (ס
 ו ,ןטלַאּפש ,ןברַאטש ,ןברַאדרַאפ ,ןפרַאװ

 .ןפיול (4
 .(טקניישעג ךיוא) ןעקנייש (6
 ,ןכיירטש (רעטנוא) ({
 ן= טימ ּפיציטראּפ .סַאלק רעטירד
 ןעגניד ,ןעניפעג ,ןעגנילעג ,ןעניוועג ,ןדניב ,(טליבעג ךיוא) ןליב (24

 ,ןעקנירט ,(טקניזעג ךיוא) ןעקניז ,ןעגניז ,ןשטניװ ,ןעקניוװ ,ןעקניה ,ןעגנירד
 .ןעניר ,ןעגנילק ,ןדניצ ,ןעגניווצ ,ןדניװשרַאפ ,ןעניגרַאפ ,ןדניפרע ,ןעקניל
 .ןעגנירּפש ,(טניּפשעג ךיוא) ןעניּפש ,ןעגנילש ,ןדניש ,ןעקניטש ,ןעמיווש

 .ןעמענ (}
 י- טימ פיציטראּפ .סַאלק רעטרעפ
 ,ןביירט ,ןזייוו ,ןפיירג ,(טכיילגעג ךיוא) ןכיילג ,ןּביילב ,ןסייב ,ןטייּב (

 ,(טפייפעג ךיא) ןפייפ ,ןענישרע ,(טדײמעג ךיוא) ןדיימ ,ןעייל ,ןדייל
 ךיוא) ןגייטש! ,ןגייווש ,ןסייר ,ןטייר ,ןּבײר ,(טּפיײנקעג ךיוא) ןּפיינק ,ןּביילק
 ,ןעיײּפש ,ןדיינש ,ןסיימש ,(טכיײרטשעג ךיוא) ןכיירטש ,ןטיירטש ,(טגייטשעג
 ,ןעיירש ,ןביירש

 .ןפיילש (ט
 .יו- טימ ּפיציטרַאפ .סַאלק רעטפניפ

 ,(ןרָאװשעג ךיוא) ןרעווש ,ןגעװ ,ןלעפאב ,(טגעװַאּב ךיוא) ןגעװַאב (2
 .(ןרָאשעג ךיוא) ןרעש

 .ןעיצ ,(ןרארפעג ךיוא) ןרירפ ,ןעילפ ,(ןרָאלרַאפ ךיוא) ןרילרַאפ (ט
 ,ןגייז ,(* ןּבייה ,ןגייּב 6

 { ?(טכיילעג ךיוא) ןטכיל (64

 ענעדיײשראפ-סַאלק רעטסקעז

 -עועװעג :וויטקעידא) ,ן(/עװעג-ןייז ,ןעגנַאהעג-ןעגנייה ,ןעגנַאגעג-ןייג
 ,ןענַאטשעג-ןייטש ,ןגעלעג-ןגיל ,ןסעזעג:ןציז ,(רענ

 .סַאלק ןטשרע ןטיול ,ןּבױהעג ,ןּבױה ךיוא טּבירש עמ (*



 = סב =

 :ןע-,ן= טימ ןּפיציטרַאּפ יד ןיא גנוגייב עשיטנַאנָאסנָאק ,7
 -עג ךיוא) ןטָאזעג-ןדיז ,ןטינשעג-ןדיינש ,ןטימעג-ןדיימ ,ןטילעג-ןדייל (1

 .(ןדאז
 .ןסעזעג=ןציז (2
 ךיוא) ןגירשעג-ןעיירש ,ןגיּפשעג-ןעיײּפש ,(ןעילעג ךיוא) ןגילעג-ןעיײל 3

 .ןגיולפעג-ןעילפ ,(ןעירשעג
 .(ןַאגעג ךיוא) ןעגנַאגעג-ןייג (4
 .ןסעגעג-ןסע (5
 .ןעלצרָאװ ענעדיישרַאפ יירד ןּבָאה ןזעוועג-ןייז-ןיב (6
 ,:ט-טימ פיציטראפ אב גנוגייב עטסקינעװניא ,8
 -עגןסיװ ,טַאהעג-ןבָאה .(טגניירבעג-.לאיד .ליוּפ טכַארבעג-ןעגניירּב

 .(טלעוװעג ךיוא) טלָאװעג-ןלעװ ,טסּוװ
 ןענעק פיציטראפ ןופ םינָאמיס יירד יד ןופ זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ 9 :
 רעּבָא ןעמיס רעטירד רעד ;ןלעפ (גנוגייּב עטסקינעווניא ןוא עג-סקיפערּפ) ייווצ
 -נַא ןופ ּפיציטראּפ םעד ןדיישוצרעטנוא ףַא גונעג קידנעטש טינ זיא (סקיפוס)
 -ַאב :יװ ןטיײקיטיידיװצ עכלעזַא סױרַאןעמוק רעבירעד .סעמרָאפ ערעד
 1101 36110, תסהצינזזעפ,--ןעמוקַאּב ,0618180 ןוא 06ת01886--טכַארט
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 .ןעמוקאּב ןלעװ רימ ןוא ןעמוקאב ןּבָאה רימ---ןעמוקאּב ןרימ

 -ָאמ עסיוועג ןדליב וצ ףא ,ןיוש ןסייוו רימ יװ ,טניד ּפיציטראפ 0
 .לעפַאּב ןופ טײטַאב םעד ןּבָאה רע ןעק ,םעד ץוכַא .סעמרָאפ-טייצ ןוא-סוד
 -יד טײהנעגנַאגרַאפ ןופ ןוא "!טנייוװעג טינ !ךיז טצעזעגקעווא ןיוש, :סודאמ
 ."טסַאג ַא ןעמוקעג , :סודָאמ ןטקער

 זיא טלָאמעד--סעמרָאפ עשיוויטקעידַא ןעמוקַאּב לָאמטפָא רע ןעק רעטייוו
 יד טנסעעג רע טָאה ןקָארשרעד :.פשייב .ּברעװדַא ןַא (סעמרָאפ יד טָא ןָא) רע
 -ָארשרעד טימ ךיז טרײצַאסַא רע לייוו ,ּברעװדא ןא ןקָארשרעד זיא ָאד--ריט
 ,ברעוװדא ןייק טינ לָאמ ןייק זיא "טסָאקעג, .וװ .א .א םענעקָארשרעד ,רענעק
 .לג .ד .א *רעטסָאקעג, ָאטינ לײװ

 .ויטקעידא ןוא ּברעװדַא סלא פפיציטראּפ ןגעוו ןזיײװנָא רָאּפ ַא 1

 -וקַאב ;טייטאב ןוויסַאּפ א טָאה ּברעװ ןקידעייגרעּביא ןא וצ ּפיציטראּפ א

 טָאה ּברעװ ןקידעייטש א וצ ּפיציטראּפ א ;ןעמוקַאב טָאה עמ ןכלעוו--רענעמ

 ,רענעפָאלטנא ,ןעמוקעג זיא רעכלעוו -- רענעמוקעג .טייטאּב ןוויטקא ןַא
 רעד טימ סעכייש א טָאה סָאד) רענעגנַאגרַאפ ,רענעברָאטשעג ,רענעזעוװעג

 .("ןיב, ךרוד ןוא *ּבאה, ךרוד טייהנעגנאגרַאפ ןופ גנודליב

 .טײהנעגנַאגרַאפ ייז ןטײטַאּב ןלַאפ עדייּב ןיא

 ;ןגױנּפָא

 ,ַאזַא) טנידעגסיוא :ברעוװ ןקידעייגרעביא וצ ּפיציטראּפ רעוויטקַא (1

 ,טרידוטשעג ,טקידנעעג ,ןטילעג ,ןסעגעגּפָא ,(טנידעגסיוא טָאה רעכלעוו

 ,אזא-- רעטזעגױרבעגנָא ןוא) טזעגיורבעגנָא :טײטַאּב רעקירעקרעדיװ (2

 -גָאזעגנָא ןא ,רעטנוואדעגנָא ןא , ,ןסעזרַאפ ,(טזעגױרבעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו

 ,(לעסאק) "רעט

 -יטראוונגעק טימ ,דנַאטשוצא ןופ טייטאב רעדָא טײטַאב רעויסַאּפ (3

 -גרעלעג א ,רעטנכערעגסיוא ןא ,טכוזעג ןרעוו עכלעוו--םיוויורק עטכוזעק :טייק

 ,טּבילרַאפ רעדָא טנרעלעג ךיז טָאה סָאװ ,אזא טינ טסייה) רעטבילרַאפ א ,רעט

 ,(רנאטשוצ "ןקיטציא,, ןייז טריזירעטקאראכי'ס רָאנ

 ןטַײקיטײריײװצ

 290 עז

 ןופ סעיצקנופ
 ּפיציטרַאּפ

 240 עז

 167 עז

 172 עז



 -רַאּפ ןָא ןּברעװ
 ןּפיציט

 ןָא ןּפיציטרַאּפ
 ןּברעװ

 וויטיניפניא

 904 עז

 908 עז

 158 עז

 וויטיניפניא
 ןענע-טימ

 רעקיסָאמלגערמוא
 ווָיטיניפניא

 = סע -

 -עמ ,ּפיציטראּפ ןייק טינ ,ךיז טכוד ,ןדליב -קני- טימ ןברעװ יד 2
 רעד רָאפ טמוק'ס ּוװ ,סעמרָאּפ עטצעזעגפיונוצ ענעי טינ יז ןכָאה עליימ
 ,ּפיציטראּפ

 ,טסּוװַאב :ןברעװ ןייק ךיז וצ טינ ןבָאה סָאװ ,ןפיציטראּפ ןַארַאפ 2
 ,טמעלָאכרַאפ ,טמעסָאירַאּפ ,טֿמַארערַאטראפ ,(פָא) סענסָאס ,עטרעיַאב ,טמאטַאב
 רעד ןיא סיורא ךיז טוייוו .רוטַאנ עשיּפיציטראּפ רעייז .ןברָאטשרַאפ ,טשוכרַאפ
 ןברעװ עשיוויורק ךיז וצ יז ןבָאה טפָא ;טײטַאּב ןיא סייוולייט ,עמרָאפ
 רעוװיטקודָארּפ א זיא סָאד .(ןעמעלָאכ ָאד זיא ,"ןעמעלָאכרַאפ,, ָאטינ ביוא)
 | ,ןוויטקעידא ןופ ּפיט-סגנודליב

 ,ןתיטיניפביא 5
 ךָאנ .ן- סקיפוס -|- עמעט רעלַאּברעװ ןופ טייטשאב וויטיניפניא 4

 רַאפ טנאנָאסנָאק א טימ ל ךָאנ ךיוא ןוא ,נ ,מ ,טָאי ,לאקָאװ ןטריטנעצקַא
 ,ןעלדנאה ,ןענָאמ ,ןעמוק ,ןעיוב ,ןעור :ןע---ן- .טשנַא טמוק .(ל רעקיפארט) םיא
 טמוק נ ןרַאפ ןוא ןע- טמוק נ- ןקיפארט ךָאנ .ןעקנירט ,ןעגניז ,(ןלָאמ רעבָא)
 ן- טמוק ע- ןטריטנעצקַא טינ ךָאנ .ןענעכער-ןכער :ןעיײא-ריסנעּפמָאק א ךָאנ
 ."ע טימ ןּברעװ, ןפור ןעמ ןעק ןברעוו עכלעזא .ןעװערָאה ;(רעשיטנַאנָאסנָאק)
 ,עשטרָאװ ,עילוה ,ערוד ,עזירג ,עבעּב ,עשזדנָאלב ,עשטרוב ,עטיוב ךיא :.ּפשייּב
 ;(= .א .א ךיז עּפַאװק .עװַאק ,ךיז עפיוטאפ ,עדיוס ,עּפָארכ ,ענייט ,ךיז עילוט
 ,עװעטַאר ,עװעצעל .,עוועקניט ,עװערָאה ,עװעדָאה ,עוועלאּב ךיא (ווע- טימ)
 -ימעס ץלא ןענייז סָאד .א .א עקמָאב ,עקיוא ךיא (ק- טימ) ;.א .א עװענַאש
 --עצעה ץוכא) ןברעװ עשינַאמרעג ןייק טינ רעבָא ,.א .א עשיװַאלס ,עשיט
 .(ןעצעה

 ןטלּפָאטרַאפ , א וויטיניפניא ןיא ןעמוקאב ןענעק ע- טימ ןּברעװ עקינייא
 ,ףיז עמכָאכ ,עשרַאי ,עגייד ,עװנַאג ,עצייא :רעהא ;ןענעגייד-ןעגייד :יסקיפוס
 ;:א .א (ןעליוק-ןענעליוק) עליוק ,עמרָאק ,עסנַאק ,עפרַאס ,עמסַאכ ,עפנַאכ
 .ןענעלזַאג?זַאג

 =צעזעג סנייצלא רַאפ ןטלַאה ןעמ ףראד ןענעגייד ןוא ןעגייד סעמרָאפ יד
 .עכעל

 רעד טימ ךעלנע שיטענָאפ וויטיניפניא רעד זיא ןלַאפ עלא יד ןיא 5
 :ןעמאנסיוא .לָאצרעמ ןָאזרעּפ רעטירד-רעטשרע

 רימ) ןיטש ,(ןעוט רימ) ןָאט ,(ןעעז רימ) ןעז ,(ןעייג רימ) ןייג (
 ."ןעעז ,ןעיײג , ךיוא רָאפ טמוק'ס ;(ןעייטש

 רימ) ןַײז ,(ןליו רימ) ןלעװ ,(ןסייוו רימ) ןסיוװ ,(ןּביג רימ) ןּבעג (2
 .(ןענייז

 .עיצאגוינָאק רעשידיי רעד ןופ עמעכס .6
 .ןכַאמ :ּברעװ

 .טכַאמעג :ּפיציטראּפ ןכַאמ :וויטיניפניא
 :סודָאמ רעטקעריד

 .ךאמ ךיא :טראוונגעק
 ּבָאה :טײהנעגנַאגרַאפ עקינָאגנאל .טכַאמעג ּבָאה :טײהנעגנַאגרַאפ
 .טכַאמעג טַאהעג געלפ :טײהנעגנַאגרַאפ עקילָאמליפ

 6 ןכַאמ
 טכַאמעג ןבָאה לעװ :טפנוקוצ עטייווצ .ןכַאמ לעװ :טפנוקוצ

 -טשַארּבָא :עכעלצונאּב דייר ןיא !רעבָא ,ענעמונעגנָא טינ רוטארעטיל ןיא ייר עצנַאג א ךיוא (*
 -ָאפ .עיורטס ,ךיז עיאדשזונ ,עיאילוג ,(עשטראפסיא) עיטרָאּפסיא ,ךיז עיאיניווזיא ,עייּפסוא .עיַאְש
 .א .א עיאשטערטספ ,עייפס



* 

 =" טי

 :סודָאמ-ערָאשאה

 :ויטיניפניא ןטימ רעװװיטקעּפרעּפ טלָאװ :וויטיניפניא ןטימ רעכַאפנייא
 ןכַאמ ןעוועג טלָאװ ןכאמ

 ;ּפיציטראּפ ןטימ רעוויטקעפרעּפ טלָאװ :ּפיציטואּפ ןטימ רעכַאפנייא
 -עג טלָאװ ,טכַאמעג ןעועג טלָאװ ,טכַאמעג

 .טכַאמעג טָאה

 :סודָאמ-רעיודאב

 :ויטיניפניא ןטימ רעוויטקעפרעּפ טלאה :וויטיניפניא ןטימ רעכַאפנייא
 ןכאמ ןעוועג (טלאכ) טלאה ןכאמ (טלאכ)

 ;ּפיציטראּפ ןטימ רעוויטקעפרעּפ טלאה :ּפיציטראּפ ןטימ רעכַאפנייא
 טכַאמעג ןעוועג (טלאכ) טלַאה טכַאמעג (טלאכ)

 :סודָאמ רעטשימעג

 ,ןכַאמ ןעוועג לָאז ;רעוויטקעּפרעּפ ,ןכַאמ לָאז :רעכַאפנייא
 .טכַאמעג ןבָאה לָאז :טקעפרעּפ ,ןכַאמ טלָאזעג ּבָאה :טײהנעגנַאגרַאפ

 :סודָאמ-לעפאּב

 ...ךַאמ ,ןכַאמ ךימָאל

 -קע פ רע פ סלא ןטכארטאב ןעמ ןעק "טכאמעג טַאהעג, ןוא ?טכאמעג ןּבאה . סעמראפ יד

 ןרילומרָאפ ןעמ ןעק טלאמעד ,ּפיצ יטראּפ ןװיטקעפרעפ ןוא װיטיני פניא ןװיט

 עכאפניא עקיכערּפשטנא יד יװ ךיז ןדליּב יז : יוזא סעמראפ-טייצ עוויטקעפרעּפ ןופ גנורליּב יד

 .רעוויטקעפרעּפ רעד טמוק וויטיניפניא רעדא פיציטראּפ ןכאפנייא ןטאטשנא ראנ ,עמראפ-טייצ

 -פליה רעד רָאנ טריגוינַאק טרעװ ןברעוו עשיטסארפירעּפ ןיא 7
 ,ןרָאװעג רעטפינ ןיב ,רעטפינ רע ,ןייז עכיוז לעװ ,עכיוז ןיּב ךיא :ברעװ
 .ןּבָאה עטָארַאכ לָאז ,עטָארַאכ בָאה ,ןָאטעג ףרָאװ ַא טלָאװ ,ףרָאװ ַא וט

 בָאגוצ רעלַאּברעװ רעד לָאמַא טּביײלב בָאגוצ ןלַאּברעװ טימ ןּברעװ ןיא

 סטכער סיֹוא לפיש סָאד טיירד רע :טרָאּפשרַאפ טרעװ ברעװ רעד ןוא ןיילא
 לָאמ עכעלטע ךיז זיא רע ;ןרָאפוצ לי -- (.רעּפ) רעּפרעק םוצ וצ ליװ ןוא
 וצ יז זיא ,ןרעהוצ טנַאקעג טינ ןיוש טָאה ענעדיי א ;(ּפָא) ּבוטש יד ךרוד
 .(ּפָא) ןעלדיז ןעמונעג יז ןוא

 ןשיטסירעטקאראכ ןייז טימ טבײלּב ּבָאגוצ רעלאּברעוו רעד :עיצאנאטניא יד ןקרעמאּב וצ

 .עיציזאּפערּפ א ןופ םיא ןדיישוצרעטנוא לטימ רעקיצניא רעד לָאמא ןיא סאד ןוא ,טנעצקא

 ,ןטנאיראווניא ןופ גנודליּב 6

 עיצאקיפיסַאלק רעד טימ שיגָאלאנא ָאד ןיא עיצַאקיפיסאלק יד 8
 --עכאפנייא ,עכעלטנגייא-טינ--עכעלטנגייא :ןוויטקעידא ןוא ןוויטנַאטסּבוס ןופ
 .ןסקיפא טימ--עקידלצרַָאװ ,עטצעזעגפיונוצ

 :גנודליב-טנאירַאוװניא וצ ןעניד סָאװ ,ןסקיפוס ,9

 ,ןייא-רָאי ,סױא-רָאי ,ןיײא-דלַאװ ,סױא-דלַאװ ;ןייא -- ,סיוא --

 -רעמנָא-ּבאגוצ

 ןגעוו ןעגנוק

 עיצַאגוינָאק

 369 עו

 -טנאיראווניא

 גנודליּב
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 (.רעּפ) ּפָא-גרַאב ,ףוא-גרַאב :ּפָא -- ,ףוא --
 ,סייווקיצנייא ;(ויטנַאטסבוס א ןופ לָאצרעמ ַא טימ טּפָא) סייוו --

 ,סייוודניק ,סייוונטנופ ,סײװרָאּפ ,(ןטנעצקא ייווצ) סייוורענעגושעמ ,סייווכעלסיב
 ,סייוונעָאש

 !טרָאװ רעטצעזעגפיונוצ ןייא סע זיא יצ .ג .ד .א *סייוורעקיטש ערעדנוזאּב , רָאּפ-טמוק'ס

 1 טרָאװפליה רעדנוזאּב א ראפ *סײװ ראג ךיז טליפ רעשפע רעדא

 ,,.סנטירד ,סנטייווצ : סנט--

 ,(ןטנעצקא יײװצ) טייהרעליטש ,טייהרעניילק ,טייהרעטנוועג : טייהרע --
 :גנודליּב-טנַאיראווניא וצ ןעניד סָאװ ,ןסקיפעיּפ 0
 .רעציקַא ,םינָאּפא ,םייהא ;--א

 .סעּבאשמוא ,ףעטנָאימוא ;--מוא
 .טצִיטָא ,ָאדטָא :--טָא
 .ןטסנעשמא ,ןטסעבמא :--מא

 ,ןפיואעב ,טארפיּב ,יינטיּב :(ןעמזיטימעס אב ךעלכעזטּפיױה) --(יב) עב
 -קע סָאװ עכלעזַא ;ךעױקעב ,ךערעעּב ,סעמעעּב ,ןשָאלעב ,עוועטעב ,לָאזעב
 טניד סקיפערּפ רעד .ןוָאּפיכעב ,ןשָאלאה-עזעּב :סקיפערפ םעד ןָא טינ ןריטסיז
 עטכעלש ןייק טשינ ןייז ףראדאב :ןעמזיטימעס-טינ טימ ןעגנודליּבינ ראפ
 .(דייר ןופ) טקנוּפעּב טקנוּפ ,ןטקנוּפ עלא ;(.לא .לָאש) רוטאנעּב

 .טייווצעבלאז ;ט סקיפוס ןטימ--עּבלאז

 טינ ןריטסיוקע ;ףָאסעל ,עוויוטעל ,סעריודעל :(ןעמויטימעס אב) --על
 .סעכָאּפַאלָאכעל ,עבַאהעל :טקיפערּפ םעד ןָא

 .ןטנאיראווניא עטצעזעגפיונוצ ,1

 ןטלאהטנא סאוו ,ןטנאיראווניא עכלעזא זױלּב טינ ןעמאנ םעד טימ ןפור וצ םעווקאּב זיא'ס -
 .טראוו ןייא ווי רעמ ןופ טצעזעגפיונוצ ןענייז סָאװ ,עכלעזא לאלכיּב רָאנ ,לצראוו ןייא יו רעמ

 ,(טינ ןעלצראוו ןייק ןּבאה *וצ ,טימ .ןיא ,,) לצראוו ןייא ראנ זיא "סאווּוצ ,טימרעד ,טנוואניא , ןיא
 .עטריסקיפוס רעדא עטריסקיפערּפ ןשיוװּוצ ייז ןריפּורג ּוצ םעווקאב סינ זיא'ס רעבא

 ,סיינארעּביא ,םעדרעסיוא :וויטנאטסביס ( לקיטרא) -| עיציזָאּפערּפ
 -צוכַא ,ירפרעדניא ,ןסעמערעדניא ,ןטפולרעדניא ,םייהרעדניא ,טנוואניא
 -טימ ,טכאגייב ,גָאטייּב ,יינספא ,יירפרעדפא ,סעמענאפא ,רישאנָא ,םעד
 .-טעניימ-ןופ ,סעבאשרַאפ ,טכאנרַאפ ,סָאװראפ ,םעדכַאנ ,סעמענאטימ ,לָאמא
 .סנּפָאקוצ ,סָאװּוצ ,ןגעוו

 .קינייװסיואפא ,ןגרָאמרעּביא :טנַאיראווניא-| עיציזָאּפערּפ

 ןּבאה רימ ּוו ,"ןגראמ ןגעוו ןגראז , טימ שיגאלאנא זיא ?ןגראמ ףא ןגײלּפא , רעּבא

 .(ץאזפיונוצ א טימ טינ) עיציזאּפערּפ א טימ ןאט ּוצ

 .וצרעד ,רַאפרעד ,ךָאנרעד ,טימרעד ,רעבירעד :עיציזָאּפערּפ-|-"רעד,

 -ראפ ,טימרעדטימ ,ייברעדאב : עיצזָאּפערּפ -| "רעד,-|-עיציזָאּפערפ
 .וצרעדוצ ,ראפרעד

 אראס ,טייקטוג אס :טייק-- סקיפוס ןטימ וויטנאטסבוס-|-"(אראס) אס;
 ...טײקמירַאװ אס ,טייקטוג

 .ריש=ריש ,םאק-םאק ;גנולּפָאטרַאפ-לצרָאװ

 ץוכ ,לעלע-עצָאכ ,עמזוגילּב ,עסיימ-סייב :(ןעמזיערּבעה) :ענעדיישראפ
 ,לָאמניײא ,ליפיוזא ,יוויוזא :(ןעמזיערּבעה-טינ) .ףָאטלזַאמ ,עוועטאה ךערעדעל
 .ןּבעלרעמוז ,לפיוו ,יסָאװ ,טינא ,סנייצלא ,גנידצלא ,לָאמעלא ,גנידסָאדלא ,ןעייווצניא



 : ןטנַאיראווניא סלא טצונאב ןטנאירַאװניא-טינ ,2

 .ידָאש ַא ,סענאמכאר א ,ּפאק ַא ,ךאס א ,עיכעמ א ,לסיב א

 .(ּברעװדא סלא ןעמונעגפוא טינ טרעוװ -- רעסעב וד ייג) רעסעּב

 .(ברעװדא סלא ןעמונעגפוא טינ טרעוו--רעטעּפש ןעמוק לעוו'כ) רעטעּפש

 סיוא.טזיװ ,ךיז טכוד ,(רעטקַאראכ-ּברעװ ןייק טינ ןיוש טגָארט) !עז
 וד ,ךיז ךוד ךיא טימ טינ ךיז ןרייצאסא ,ןּברעװ ןייק טינ ןיוש ןענייז)
 = .(.װ .א .ַא "סיוא-טזייוו

 קיטאמארג 7



 טאקידערּפ

 טקעיּבוס

 .עמנאטניס .וו

 .טרָאװנָאזרעּפ .8

 ,טקעיבוס ,טאקידערּפ .1

 ךיא ,רעקיטייטאב ַא ,טרָאװנָאזרעּפ ַא *ןליּפש, זיא "ןליּפש רעדניק ןיא ,
 =אזוצ ;רעקיפליהאב ַא "ןבָאה, טרָאװנָאזרעּפ רעד זיא *טליּפשעג ןּבָאה רעדניק,
 עטצעזעגפיונוצ ַא טעדליב ןוא טייטאּב ןייא סע טיג "טליּפשעג, טימ ןעמ
 "ןליּפש , יו ,סעמרָאפ עכלעזַא ןקינייראפ וצ םעווקאב זיא טּפָא .עמרַאפברעװ
 -ערּפ ייז טפור עמ .ןעמָאנ ןייא טימ ,סאלק ןייא ןיא ?טליּפשעג ןבָאה, ןוא

 .טאקיד
 -פיונוצ ַא רעדָא ,טרָאװנַאזרעפ רעקיטייטאב ַא רעדָא אזלא זיא טאקידערּפ

 .רָאלק .טרָאװנַאזרעּפ (רעקיפליהאב) ַא ןיירַא טמוקס ּוװ ,עמראפּברעוו עטצעזעג
 .עמרָאפנָאזרעּפ ַא קידנעטש טָאה טאקידערּפ רעד זַא

 =ערּפ ןופ עמרָאטנָאזרעּפ יד קיגנייהּפָא זיא'ס רעכלעוו ןופ ,עמגאטניס יד
 -("רעדניק,, טקעיבוס רעד זיא *ןליּפש רעדניק, ןיא) טקעיּבוס טסייה ,טאקיד

 גנאלראפ םעד רעדָא גנוריטאטסנָאק יד טייטאב טאקידערּפ רעד 4
 =נאק רעקיזָאד רעד ןופ רעוט םעד טייטאב טקעיּבוס רעד ,גנווט ַא סנצעמע ןופ
 ,גנוּוט רעטגנאלראפ רעדָא רעטריטאטס

 .(עיצַאגענ) "ט(ש)ינ, טראוו קיפליהאב סָאד ןעמוק ןעק טאקידערּפ םַאּב
 =ּפָא ןופ (גנאלראפ רעדָא) גנוריטאטסנָאק ַא טאקידערּפ רעד טייטאב טלָאמער
 ,גנוּוט ַא סנצעמע ןופ טייהנזעוו

 .ברעוװדא ,וויטיניפניא ,וויטנאטסּבוס  ַא ןייז ןעק טקעיבוס רעד 5
 : ןליּפשייב .טרָאװ טריוויטנאטסבוס ַא

 .ייג--(טאקידערּפ) טרָאװנָאזרעּפ .טעװעג ןיא ךייא טימ ײג ךיא (1
 -נעמירעּפסקע ןעמ ןעק ,"ךיא , זיא טקעיבוס רעד זַא ,ןזייוורעד .ךיא--טקעיבוס
 *ייֵב , ךיז טעװ ,.וו .א .א "רימ ,רע, ףַא "ךיא, ןטייּבראפ טעװ עמ ּביוא :לַאט
 ףַא "טעוועג ןיא, רעדא "ךייא טימ,, ןטייבראפ טעװ עמ רעבָא ּביױא ,ןרעדנע
 א ןיא 'ךיא  זא ,ןזייװרעד .ןרעדנע טינ "ייג, ךֵלִז טעװ ,רעטרעװ ערעדנא
 רעד ךיא :וויטקעידא ןַא םיא וצ ןבעגוצ קידנוװרּפ ,ןעמ ןעק ,וויטנאטסּבוס
 .גדא רעכעליירפ רעד ךיא ,רעגנוי

 -סגנילירפ ןטשרע ןטימ טייקנדירפוצ ןייז ןזיוועגסיורא טָאה יוזא טָא (2
 -סױרַא טָאה, טאקידערּפ ,'טָאה , טרָאװנָאזרעּפ .לגניי סנזַאכ םעד יסייּפ גָאט
 .וויטנאטסּבוס א ,"לגניי, טקעיבוס ,"ןזיוועג

 =בוס ,"טסייה ,(טאקידערּפ) טרָאװנָאזרעּפ .(סינ) ןקעװ טסייה ןקערש 3
 .וויטיניפניא ןַא -- "ןקערש, טקעי



 -רעװנזָארעּפ ;ךיילג טיִנ ןיא םורק ,(.ווייל) ןגיױא יד טדנעלּב טור (4
 .ןברעוודא --"םורק ,טיור, ןטקעיּבוס ,"זיא ,טדנעלב , רעט

 -ּבוס ,"טגניירב , טאקידערּפ ,ןגרָאז ענייז טגניירּב ןגרָאמ רעכעלטיא (5
 ,טנאיראווניא רעטריוװיטנאטסּבוס -- ?ןגרָאמ, טקעי

 .(.לא .לאש) !עּפַאש עקידייל יד ןדייס ,ןפיוקראפ וצ סָאװ ָאטינ ןיוש (6
 .ָאטינ טקעיּבוס ןייק ךיוא זיא עליימעמ ,ָאטינ טרָאװנָאזרעּפ ןייק זיא ָאד

 ןייק ָאטינ זיא *טדנעלּב טור . ןיא :טרָאװ טריוויטנאטסבוס ַא עקפאד טינ זיא' טקעיּבוס ַא

 ;(וויטקעידא ןייק "טיור, וצ ןּבעגוצ טינ ןעק עמ) טריוויטנאטסּבוס רַאפ ?טיור, ןטלאה וצ טנורג

 ,ענייהעד) טריוויטנאטסּבוס ןייז טינ לָאז "ןכאל , ,ןייז טלָאמעג ךיוא ןעק "טנוזעג זיא ןכאל ,, ןיא

 רעּבָא טנאיראווניא ןא ,("טנוזעג זיא ןכאל רעכיוה , טינ ,"טנוזעג זיא ךיוה ןכאל , טגאז עמ ּביוא

 יטייהרעטריוויטנאטסּבוס רָאנ ,ךיז טכוד ,טקעיבוס ַא רַאפ ןעניד ןעק

 ןעגנווט יד ןופ ?סרעוט, עסעמע ןייק טינ ןענייז ?ןגראמ ,טיור ,ןכאל, זַא ,ךיז טייטשראפ

 .סרעוט עוװ יטקי פ ןענייזס ---

 "רעווע עגארפ רעד טױל לאמא ןעמ טנָאקרעד טקעיבוס םעד 6
 -עג ןיא טייג רעװ :טאקידערּפ םוצ ןּבעגעגוצ טרעוו סָאװ ,(?סָאװ , רענעטלעז)
 .ןכאל --?טנוזעג ןיא סָאװ ,ךיא -- ?טעוו

 ןגעו רעדָא ןעמעװ ןגעװ ,טזײװ טקעיבוס רעד וַא ,ןעמ טגָאז טפָא
 ,ויטנאטסּבוס רעדעי .קיטכיר טינ זיא סָאד .עזארפ רעד ןיא ךיז טדערס סָאװ
 סָאװ ןגעו רעדָא ןעמעוו ןגעוו ,טזייוו ,טרָאװ קיטייטאב סעדעי לאלכיּב עליפא
 ןטשרע ןטימ טייקנדירפוצ ןייז ןזיוואּבסיורא טָאה יוזא טָא ןיא .ךיז טדערס
 ךיוא רָאנ ,לגניי ןגעוו רָאנ טינ ךיז טדער "לגניי סנזאכ םעד יסייּפ גָאט-סגנילירפ
 ,("יוזא טָא,) ןזיוועגסיורא יז טָאה רע יװ ,םעד ןגעװ ,טייקנדירפוצ ןייז ןגעוו
 ןייז זַא) ךיז טדער סנזאכ םעד יסייּפ ןגעוו עליפַא ,גָאטסגנילירפ ןטשרע ןגעוו
 סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק זיא'ס .(טייקנדירפוצ ןייז ןזיוועגסיורא יוזא טָא טָאה לגניי
 -טפָא םיא ןענעק ,טקעיבוס ןופ עיציניפעד ַאזַא ןעמוקאּב סָאװ ,רעדניקלוש יד
 ןופ ,עמגאטניס יד :עיציניפעד עלאמרָאפ ַא זיא רעמעווקאּב .ןעניפעג טינ לָאמ
 .טרָאװנָאזרעּפ רעד קיגניײהּפָא זיא'ס רעכלעוו

 -עוו ןגעוו ,טזייוו טקעיּבוס רעד זַא ,ןגָאז וצ םעווקאבמוא טעשָאּפ זיא'ס ןעוו ,ןלַאפ ןארַאפ

 ."טייג עמ , .ב .צ ,ךיז טדערס ןעמ

 טראוו ןכלעוו ןופ ,טייקרעכיז טימ ןזייוונא טינ ןעמ ןעק "רעדורּב רעד זיא סָאד , ןיא

 יד ןענייז סאד ,ךיא ןיּב סאד,) טייז ןייא ןופ ןזייוו ןטנעמירעּפסקע .טראוונאזרעּפ רעד ּפא טגנייהס

 -ורּב רעד ןיּב ךיא ,) טייז רערעדנא רעד ןופ ןוא "רעדורּב רעד, זיא טקעיבוס רעד זא ,("רעדירּב

 סאד ןסאּפוצ ךעלציּפש זיא'ס עכלעוו טימ ןכוז טינ ףרַאד עמ ,"*סאד; ןיא טקעיבוס רעד זַא -("רעד

 ּפיטצאז ַא ןופ ץנעטסיזקע יד ןריטאטסנאק ראנ ,"טאקידערּפ .טקעיּבוס , ןאלּבאש ןכעלנייוועג םוצ

 .סעיצאיצאסא יילרענעדיישראפ טאה רעכלעוו ,וויט ננאטסּבוס : "זיא סאד,

 .סעמרָאפנָאזרעּפ ןופ גנוהליב- 2

 -אגוינָאק יד--טדערעג שרעדנא :סעמרָאפנָאזרעּפ ןופ גנודליּב יד ,7
 (טייצ ןוא סודאמ טול עיצאגוינאק ןופ דיישרעטנוא םוצ) ןָאזרעּפ טיול עיצ
 ַאזא טול ,סודאמלעפאּב ןצוכַא ,סעמרָאפ-טייצ ןוא-סודאמ עלא ןיא רָאפ-טמוק
 : עמעכס רעניימעגלא

 סקיפוס-לונ , , . . .לָאצניײא ןָאזרעּפ עטשרע

 טמ-ב טיטל א יא יי שטן
 טיי: לד וע ושם, טו
 (רעקיפארט) ן|- . .לָאצרעמ ןָאזרעּט עטירד-עטשרע

 טל. א עטייווצ
 -ניא םוצ ךעלנע שיטענָאפ ןזיא לָאצרעמ ןָאזרעּפ עטירד-עטשרע יד

 ,וויטיניפ

 עשיטאמארג

 עיצקיפ

 ןגעק גנונערָאװ

 -עד רעשלַאפ א

 עיציניפ

 טײג ץלא טינ

 יד ןיא ןיירא

 סעמעכס

 עיצַאגוינָאק

 ןָאזרעּפ טיול

 912 עז

 511 עז

 504 עז

 902 עז



 גנוטכעלפּפיונוצ

 סעמעט ןופ

 טיול גנודליּב

 עיגָאלאנא

 םינָאמָאה

 גנומיטשטימ
 ...ןָאזרעּפ ןיא
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 :עמרָאפ-לונ ַא ןברעוו עכעלטע ןבָאה לָאצנייא ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא ,8
 ,(טסייוו ךיוא) סייוו ,ףראד ,(טרעהעג ךיוא) רעהעג ,(טכיורב ךיוא) ךיורּב רע
 ,(טגעלפ ךיוא) געלפ ,געמ ,גאמ ,גױט ,רָאט ,לָאז ,(ךיז טליוו'ס רעבָא) ליוו
 טריגוינָאק ןרעוו סקיפערּפ ַא טימ ןברעוו עקיּבעלעזיד .ןָא ךיז רעק ,ןעק ,ןָאק
 .טנעקרעד ,טגָאמראפ ,ךיז טסיוװרעד ,טכיורּבראפ רע :לַאמרָאנ

 :עקיסָאמלגערמוא ןפורנָא ןעמ ןעק ןברעוו עקינייא 9
 טסעו-לעוו ,ןבָאה-טָאה-טסָאה-בָאה ,ןּביג רימ-טיג רע-טסיג וד-ביג ךיא (2

 .ןלעוו-טעוו-
 -ָאמלגער ַא ךיוא ןַארַאפ ;ןדייר רימ:טדער רע:טסדער וד:דייר ךיא (מ

 .ןדער:טדער-טסדער-דער :םעטסיס עקיס
 ןיּב ךיא (ס

 טס(נניּב וד
 ןיא רע

 ןענעז-ןענייז ייז ,רימ
 טנעז-ט(ג)ייז ריא

 . טס(גןּב ודןיּב ךיא (1 :סעמעט ןופ גנוטכעלפפיונוצ ַא רימ ןבָאה ָאד
 ,ט(נןייז ריא-ןענייז רימ (2 ;טסיג-ּביג יװ רעדָא טסכַאמ-ךאמ יװ ךיז טיצאב
 "ן(ז)עוועג,ּפיציטראּפ ןיא .טרילָאזיא טייטש זיא (3 ;טיײג ריא-ןעייג רימ יו
 "טסניּב, עמרָאפ עכעלמיטסקלָאפ יד .זעװ :עמעט עטרעפ ַא ךָאנ רימ ןבָאה
 רַאפ ןטלאה טינ יז ףרַאד עמ ;טסיּב עשירארעטיל יד יװ ,רעקיסָאמלגער זיא
 .ץונאּב ןשירארעטיל ןיא ךעלצעועגמוא

 לזעלג ןיא לשעלפ ןופ---? ריא טייז ןענאוונופ : טייקיטיירייווצ

 -נע ןברעװ עשיטסארפירעפ ןיא ןוא סעמרָאפ עטצעזעגפיונוצ ןיא 0
 : ברעוופליה רעד רַאנ ןענָאזרעּפ טיול ךיז טרעד

 =ןבָאה רימ ,טריא-טָאה ריא ,טרע-טָאה רע ,טסוד-טסָאה וד ,בָאה ךיא
 .טכאמעג ןבָאה ייז ,ןרימ

 ןעמוקעג טייז ריא ,ןענייז יז ,רימ ,זיא רע ,טסוד-טסיּב וד ,ןיּב ךיא
 :ןלעװ רימ ,טריא ,טרע-טעװ ריא ,רע ,טסוד:טסעוו וד ,לכיא-לעוו ךיא

 ןכאמ (ןלע ייז-) ןלעװ ייז ,ןרימ

 ןכאמ טגעלפ ריא ,ןגעלפ יז ,רימ ,(ט)געלפ רע ,טסגעלפ וד ,געלפ ךיא
 ,טכאמעג ,ןכאמ ןטלָאװ ייז ,רימ ,טלָאװ ריא ,רע ,טסלָאװ .וד ,טלָאװ ךיא

 טכַאמעג ןעוועג ,ןכאמ ןעוועג
 .וװ .א .א וטסלאכ ,וטסלָאװיײכ ,ךיא טלאה ,טלאכ ,טלָאװייכ
 .װ .א .א ,טלָאז ריא ,ןלָאז יז ,רימ ,לָאז רע ,טסלָאז וד ,לָאז ךיא
 ,ךאמ ,ןכאמ ךימָאל : יוזא ןענָאזרעּפ טול ךיז טרעדנע סודאמלעפאב 1

 .טשנא טמוק שיטקעלאיד .ןכאמ ייז ןוָאל ,טכאמ ,ןכאמ רימָאל ,ןכאמ רע זָאל
 ערעדנַא ךיוא ןוא (טסכאמ טּביײרש עמ) ץכאמ--טכאמ .טשנא ,רימָאנ--רימָאל
 .ַײז :קיסָאמלגערמוא ןעגנוריציפידאמ

 ,ךימ ליופ:ךיז ליופ ךיא :יוזא ךיז ןריגוינאק *ךיז, טימ ןּברעװ יד 2
 טליופ ריא ,ךיז ןליופ ייז ,רימ ,ךיז טליופ רע ,ךיד טסליופ-ךיז טסליופ וד
 ..ןליופ ךיז לעװ ךיא ,טליופעג ךיז בָאה ךיא ,ךייא טליופ-ךיז

 .גנומיטשטימ 3

 ןטקעיּבוס יד ַאּב רָאנ טמוק טרָאװנָאזרעּפ ןופ ןָאזרעּפ עטשרע יד
 יר) רעלייטטימ םנופ טריפעגסיוא טרעוװ גנוּוט יד זַא ,טזייוו ןוא "רימ ,ךיא,

 זַא ,טזייוו ןוא "ריא ,וד, ַאּב רָאנ טמוק ןָאזרעּפ עטייווצ יד ;(רעביירש ,רעד
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 -ײל ,רערעהוצ) גנולייטטימ ןופ טאסערדא סנופ טריֿפעגסיוא טרעוו גנוּוט יד
 ;"ריא ,וד ,רימ ,ךיא, ןטקעיּבוס יד ַאּב טינ טמוק ןָאזרעּפ עטירד יד ;(רענע

 םנופ טינ ,רעלייטטימ םנופ טינ טריפעגסיוא טרעװ גנוּוט יד זַא ,טזייוו יז

 .ןָאזרעּפ ןיא גנומיטשטימ טסייה גנוניישרעד עקיזָאדיד .טאסערדא

 ,רענעי; :ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןופ גנומיטשאּב יד זיא קיטכיר טינ

 וד  ,"רימ, ןגעוו ךיא דייר ,"ייג ךיא ,, גָאו ךיא ןעוו ."טדער עמ ןעמעוו ןגעוו

 סעדעי רָאנ ,ןָאזרעּפ עטירד יד עקפאד טינ ;"ריד, ןגעוו ךיא דייר -- *טסייג

 .טדער עמ סָאװ ןגעוו רעדָא ןעמעוו ןגעוװ ,טזייוו עזארפ ןיא טרָאװ קיטייטאב

 סָאד ,טקעיּבוס םנופ לָאצ רעד טימ טמיטש טַאקידערּפ םנופ עמרָאפלָאצ יד

 .ןּביירש ייז-טּביירש יז ;ןעייג רימ-ייג ךיא ;לָאצ ןיא גנומיטשטימ ךיז טפור

 לָאצ ןיא גנומיטשטימ יד לָאמא טרעװ ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא ,4

 .טרעקרַאפ ןוא טקעיבוס ןקילָאצניײא אּב לָאצרעמ : טרעטשרַאפ

 סָאװ ,טקעיבוס ַא ַאּב וואר סָאד רָאפ-טמוק לָאצניא .טשנא לָאצרעמ
 :ּפשיײיּב .עּפורג ַא טייטאב רע רָאנ .לָאצנײא ןַא רע זיא ןיילא

 ;(.ּפָא) זָארג ןפַא ןגיל ערוועכ ןייז ; ( .לא .לאש) טקוקעג ןבָאה ערוועכ (ג
 לײט ַא ןוא ;(.זיר) ערטסאילאכ ַא ןגיולפעגסיורא לביטש ןופ ןיוש ןענייז
 .('רעקעו,) ּפָאטרעײפ םאב קלָאפרָאּפ סָאד ןעייטש ;(.סינ) ןגָאז רָאג יוזא

 ןענייז ;סױרַא-ןפיול רעדניק עּפורג א ; ןשטנעמ רָאּפ א ןעײג'ס (ן

 .("סעמע ,) ןעיורפ טנעצָארּפ
 רעדנא ןייק ָאטינ זיא ;{ ןיא סאוו ,זיא }) זיּב  ןליּפשייּב יד ןופ דיישרעטנוא רעד

 "טקוקעג ןּבָאה , ןא ,רָאלק זיא'ס ,טקעיּבוס ןופ עילָאר רעד ףַא ןרידנעטערפ לָאז סאוו ,טרָאװ

 ןליּפשייּב יד ןיא ."רעדניק , וצ (גנומיטשטימ רעלופ טינ טימ ,לאמרָאנמוא עליפא שטָאכ) טפעהאּב

 טימ לייוו ,"ןעיורפ ,רעדניק ,ןשטגעמ ,, ויא טקעיּבוס רעד זא ,ןּבאה לאמרָאפ טנעקעג ןעמ טלאוו )
 סע ןעמ טלאוו , ןיא יװ סעמרָאפ עכלעזא ןריטסיזקע טינ ןלָאזס ןעוו .טאקידערּפ רעד טמיטש ײז

 טבילרע ?טקוקעג ןּבָאה ערװעכ , ןופ ץנעטסיזקע יד רעּבָא ,ןעמעננָא טזומעג עקַאט
 ."עּפורג ַא, טקעיּבוס רעד זיא ,יסיווַא-ןפיול רעדניק עּפורג א, ןיא זַא

 רעלאמרָאּפ טיול ,לָאצנייא ןיא טַאקידערּפ םעד ןצונַאּב ןלַאפ עכלעזא ןיא ךיז טזָאל טּפָא

 טנעצארּפ רעסיוועג א ןיײהַא זיא ,ערטסאילַאכ א ןפָאלעגסיורא ּבוטש ןופ זיא : גנומיטשטימ

 .ןעיורפ

 :לָאצרעמ-טייקכעלפעה ַא זיא'ס ןעוו ,לָאצניא טאטשנא לָאצרעמ רָאפ לָאמַא טמּוק רעטייוו
 .(.גרעּב) םייהרעדניא ָאטשינ ןעניײז ,רעּבויל רעזיוא ,סָאּבעלאּב רעד

 טינ ליײוװועד ךָאנ ּבָאה'כ סָאװ ,ןלַאפ ענערײשרַאפ ןיא רָאפ-טמּוק לָאצרעמ .טשנא לָאצניײא

 .(.לַא .לָאש) "קיניישט ַא טקַאה רע, רעטרעװ יד רעסעּב טלעפעג רימ : ןליּפשייב .טריציפיסאלק

 זנוא טלעפ רערעל ;(.רּבא) םילוגליג ןעלעמיױלש ךיז טכאד ;(.לא ,לאש) ןטײצ  ןעוועג זיא'ס

 ;?סעמע ,) ןעיירשעג-ייוו ןרעה טזָאלעג םוטעמוא ןופ יו רעמ ךיז טָאה ןטרָאד ןופ ;("לוב .דעּפ .)

 עכלעזַא רָאפ-ןעמוק .ןטלעז-טינ .סקעז ןופ טפלעה ַא זיא יוד ;ףניפ יו רעקיניוו זיא סעקיּפָאק יירד

 -עג ןענײז סעקיװעשלָאּב יד ןופ גנּוקריװ יד, :(ןפמעקאּב ,ךיז טײטשוַאפ ,ףרַאד עמ סָאװ) ןיירג

 .(.דנָאּפסערָאק עשירָאקּברא) ?טלמירדעג ןיוש ןּבָאה סענעלשט יד ןופ רעדעי, ,(דייר ןופ) "ןסקאוו

 --גנומיטשטימ עטרעטשראפ רָאפ לָאמַא טמוק סודאמלעפאּב ןיא 5

 .(ןּבעג טָאג זָאל---) טָאג ביג :רעטירד טָאטשנא ןָאזרעּפ עטייווצ

 "טָאג, טָאג ,ּביג ןוא (טקעיּבוס ַא 'טָאג,) טָאג ּביג ןדיישרעטנּוא טזָאל עיצאנָאטניא יִד

 .(טקעיּבוס ַא ןָא טרָאװנָאזרעּפ ַא "ּביִג, ןוא ,גנּודנעװ ַא

 .טקעיבּוס ןָא טאקידערּפ 4
 -עגַאּב רימ ."עקיזָאלטקעיּבוס , ,ןטקעיבוס ןָא ןצאז רָאפ-ןעמוק'ס 6

 גנּוּוט ןופ רעוט רעד ּוװ ,עכלעזַא :ןצאז עקיזָאלטקעיּבוס םינימ ייווצ ןענעג
 רעד ןופ רעוט ןייק ּוװ ,עכלעזַא ןוא ,טריטסיזקע רע רעּבָא ,ןפורעגנָא טינ זיא
 .ָאטינ לאלק זיא גנווט

 (טקעיבוס ןטרָאּפשרַאפ טימ ןצאז) ןימ ןטשרע ןיא ,7
 :סעפורג עקיזָאדיד ןקרעמ

 רעסיוועעג א ןײרַא

 זיא

 ,ןעמענוצנָא

 -נָא ןעמ/ ןעק

 לָאצ ןיא ןוא

 עטרעטשראפ
 גנומיטשטימ

 לָאצ ןיא

 רעשידָאטעמ

 זײװנַא

 גנומיטשטימ

 -ָאמלעפאּב ןיא

 סוד

25: 

 עקיזָאלטקעיּבוס

 ןצַאז

 ןעק טקעיּבוס

 ךרעוו טרָאּפשראפ
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 -גוזַאּב רָאפ-טמוק סָאד ."ריא ,וד, טקעיבוס רעד טרָאּפשרַאפ זיא'ס 1
 ןיוש םוק וד, טינ) רעכיג ןיוש םוק :(ןָאזרעּפ עטייווצ) סודָאמ-לעּפַאּב אּב סרעד
 טסגיל :ןָאזרעּפ רעטייװצ רעד ןיא ןסודָאמ ערעדנא אב ךיוא רעבָא ,("רעכיג
 ?טטעז ;(סינ) רעגעי ,טסעפנאכ ,(.סינ) ָאד עשוב ןיא רימ ַאב

 ןוא ,רָאפ ןטלעז לאלכיּב טמוק סָאד ."ךיא , טקעיבוס רעד טרָאּפשראפ .2
 יװ דיי א ,ךיז טכוד ,ןיב :.גדא לעװ ,ּבָאה ,ןיִּב ןברעװ יד אב רָאנ ךיז טכוד
 .(.סינ) ןּפָארטעג יוזא רעגעי ןטימ ךיז בָאה לָאמ ןטייווצ םעד ,(.לא .לאש) עלא

 ןיא ןפורעגנא זיא רע רָאנ ,ץַאז ןיא טרָאּפשרַאפ זיא טקעיּבוס רעד ןעוו ,ןלאפ ןארַאפ .3
 .ץַאז רעדנא ןא

 ,טאקידערּפ רעד טמוק (*עקיזָאלטקעיבוס ךעלטנגייא ,) ןימ ןטייווצ ןיא ,8 -בוסועכע טו יא

 -נייא ןיא קידנעטש ןוא ,ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא קידנעטש ,ךיז טייטשראפ יי
 :סעּפורג עקיזָאדיד ןקרעמנַא ןעמ ןעק ָאד .לָאצ שש

 ןַא טימ לָאמטפָא) טקעיּבוס א טימ ךיוא ןעמוק ןעק טאקידערּפ רעד (
 סע ,ייוו רימ טוט סע ,ךימ טלסיירט סע ,טייז ןיא טכעטש רימ :(טייטאב רעדנא
 ּפָאק רעד ,ךעטש ךיא .גרפ) טוג רימ טײג סע ,טרעגנוה ךימ ,ךיז טמעלָאכ
 ,(.וואא ייוו טוט

 סָאװ ,ּברעװ אזא טימ י'ךיזג ּבאגוצ א ןופ טייטשאב טאקידערּפ רעד (2
 ךיא .גרפ) ךיז טליװ רימ .ב .צ ,טקעיּבוס א ןּבָאה רע ןעק "ךיז, בָאגוצ םעד ןָא
 .(טינ ףָאלש ךיא .גרפ) טינ ךיז טפָאלש רימ (ליוו

 ןיק טימ טינ לָאמניק טמוק סָאװ ,ברעװ א זיא טאקידערּפ רעד (3 עקינָאזרעּפניא
 :לָאצנייא ןָאזרעּפ עטירד--עמרָאפ-לָאצ ןוא-ןָאזרעּפ ןייא זיולב טָאה ןוא טקעיבוס  ןגרעװ

 .טינ ךימ טרא סע ,טנגערעג טלָאװ סע ,טנגערעג טָאה סע ,טנגער סע
 וויטקעפעד ןענייז יז .("עקינָאזרעּפנייא ךיא ףור ןּברעװ עכלעזַא

 עלא ןגָאמרַאפ ייז רעבָא ,רענייא ץוכַא ,סעמרָאפ-לָאצ ןוא-ןָאזרעּפ עלא עבאגעל
 .סעמרָאפ-טייצ ןוא-סודָאמ

 טינ טסייה ?ןָאזרעּפ עטירד , זַא ,זייוואּב א רַאפ ןעניד ןענעק ןצַאז עקיזָאלטקעיּבוס יד

 סע, ןיא :.'ןָאזועפ עטייווצ טינ ןוא עטשרע טינ, טעשָאּפ ראנ ,ךיז טדער סע ןעמעוו ןגעוו ,רעד

 סע לייו עקַאט !ןָאזרעּפ עטירד יד ָאד טמוק עשז סָאװרַאפ .טינ םענײק ןגעוו ךיז טדער "טנגער

 .(דייר ןופ טַאסערדא רעד) ?"טסנגער וד, טינ ןוא (רערייר רעד) ?ןגער ךיא , טינ טסייה

 :ייא ןעוט'ס יװ) ץַאז ןקיזָאלטקעיּבוס ַא רַאפ ןטלַאה טינ ףרַאד עמ ,9 אי
 ןאראפ זיא ָאד :"טייג עמ, יװ אזא (קיטַאמַארג רעשיסור ןופ עטקריװַאב ,עקינ 4

 -טימ רעד ןופ ןעז וצ זיא'ס יװ) לָאצנייא ,ןָאזרעּפ עטירד ,"עמ, טקעיבוס ַא
 ,(גנומיטש

 ,ןטלעז רעּבָא ,טקעיבוס ַא רַאפ ןעניד ןעק "(ס ,עס) סע, טרָאװ סָאד
 ןטימ טכערּפשטנא "סע, ּוװ ,ןסע ליװ (ס ,עס) סע ,טיירש דניק סָאד .ב .צ

 ,טוג זיא סע ,טנגער סע, יװ ,ןלאפ עכלעזא ןיא ,רעבָא לאלכיּב .סמס ןשיסור 261 עז
 : .טקעיּבוס ןייק טינ 'סע, זיא "רעוואכ א טייג סע

 -סיזקע גנוּוש רעד ןופ רעוט א :ןצַאז עקיזָאלטקעיּבוס ןימ רעטירד א ךָאנ ןארַאפ 0

 רע לייוו ,טרָאװ רעדנוזאּב א ןיא ןרעוו ןפורעגנָא שינ ןעק ןוא ןפורעגנָא טינ זיא רע רעבא ,זריט

 :סעמרָאפ יד ןרעהעג רעהא .טרָאװנָאזרעּפ ןטימ ןסָאגעגפיונוצ ,םָאנָארּפ א ןיא ט:כײצאב זיא

 ,בָאה'כ ,רָאפ'כ ,ײג'כ ,ךַאמ'כ, סעמרָאפ יד רעטייוו ןוא ,.גדא ?וטסעװ ,וטסרָאפ ,וטסעז ,וטסכַאמ;

 ןײק ָאטיג ,סע טסייה ,זיא ,טרָאװ ןייא--.גדא "ךַאמ'כ ,וטסכַאמ , זיא טייז ןייא ןופ .גדא ?זיא'ר

 עיבוס ןייק ןּבעגוצ טינ ָאד ךיז טוָאל טייז רערעדנא רעד ןופ ;רעוט ןופ ףורנָא רעדנוזַאּב

 א ןופ גנולקיװטנַא יד ךיז רַאפ ,סיוא טזייוו ,ָאד ןּבָאה רימ .?ךַאמכ ךיא ,וטסכַאמ וד , ןגָאו טינ ןוא והוא הי
 רעקיפליהאב א ןיא טרָאװ ןקיטייטאּב א ןופ גנולדנאוורַאפ יד :סעצָארּפ ןכעלכארּפש ןטנַאסערעטניא ןפַאש ןגיוא יד

 ריזירעטקאראכ ןעק ןעמ ןכלעוו ,וטס-- סקיפוס םעיינ א טימ עמדָאפ א זיא "ּוטסכַאמ , ,עמנ פרָאמ שא

 ,(טקעיבוס א ןופ קיגנײהּפָאמוא .ה .ר) ?ןָאזעּפ רעטיײוװצ רעקיגנײהּפָאמוא , ןופ סקיפוס א סלא ;ןמ
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 ."עכעלנעזרעּפמוא , יוו רעיונעג זיא'ס (*



 = לט י-=

 ןופ סקיפערּפ--(שידיי ןיא גנוניישרעד עיינ א רָאג) סקיפערפ-ןָאזרעּפ א טימ עמרָאפ א זיא ?ןיבכ;2

 עקיגנײהּפָאמוא ןַא ?ןיב, ךיוא זיא "דיי א ךיז טכוד ןיּב  ןיא) ."ןָאזרעּפ רעטשרע רעקיגניײהּפָאמוא ;

 -ירא םוצ ץנעדנעט עטצעזעגנגעק א רימ ןּבָאה ָאד .(עמרָאפ-לונ ַא טימ רעּבָא ,ןָאזרעּפ עטשרע

 .סעמרָאפ עשיטעטניס עיינ ךיז ןפַאש ָאד--סעמרָאפ עשיטילאנא וצ גנאגרעצ
 רַאפ "רע טכאמ, ןטלַאה רימ ּבױא ?טּרָאװ ןייא זיא ?וטסכאמ, זא ,רימ ןסיײװ ןענאוונופ

 ןיא ךיוא ךָאד ןעֶמ ןעק ,("טכאמ רע ,) ןלעטשרעּביא ןעמ ןעק ןטנעמעלע יד לייוו ,רעטרעוו ייווצ

 ןעק טפירש רעד ףא ןייז ךעמיוס ךיז .("טסכאמ וד,) ןטנעמעלע יד ןלעטשרעּביא * *וד טסֿכאמ;

 -רעד-ךארּפש ןגעוו ירעטירק ןייק רַאפ טינ טניד ןוא לענָאיצנעװנָאק זיא גיילסיוא רעד ,טינ ןעמ

 ,טינ עייר ןייק ךיוא זיא ,טדערעגסױרַא טינ טרעוו ?ודטסכַאמ , ןיא ד רעד סָאװ ,סָאד .ןעגנונייש
 -נייא רעד .רעטרעװ ןשיוווצ ךיוא רָאּפ-טמוק סָאװ ,עיצאילימיסא ןא זיא'ס :טרָאװ ןייא זיא'ס זא
 ,(ץַאז ןקיזָאלטקעיּבוס א ראפ ,סע טסייה ,ןֹוא) טרָאװ ןייא ראפ ?וטסכַאמ , ןטלאה וצ טנורג רעקיצ
 (ןרעדנא ןא רעדָא) ּו לאקָאװ ןופ טייּבראפ רעד : "עטסכאמ , (רעשיטקעלאיד) ךארּפשסיוא רעד זיא
 -קא טינ זיא ףאוט רעד ןעװ ,טרָאװ םנופ ףארט ןטצעל ןיא ,טסּוװאּב יװ ,רָאפ טמוק ע ףא
 .טריטנעצ

 טריטנעצקא) "עטסכאמ , עליפא רָאנ ,"עטסכאמ, רָאנ טינ רָאפ-טמיק טקעלאיד ןיימ ןיא

 "? עטסכַאמ סָאװנוא ,ןעקנײדוצָאג -.? עטסכַאמסָאװ , :(ןּביױשעג שיטענָאפ) .ּב .צ ,(9 רעד

 ."וד טשסכַאמ , (רענעטלעז) ךיוא ,"וססכאמ , ץוכא ,רָאפ-טמוק ךעלטפירש

 ,לַאפגיוּב רעטשרעהאּב .מ

 .עיצאנילקעד ;}
 -ַאּב ןעק סָאװ ,טרָאװ ַא .ה .ד) וויטנאטסבוס ַא זא ,ןעזעג ןרימ ,1

 -גױב ענעי רעדָא יד וויטקעידא םנופ טרעדָאפ (וויטקעידא ןַא ךיז וצ ןטפעה
 -ימָאנ ַא רַאפ טנכעררַאפ וויטנאטסבוס ַא טרעװ םעד טול ןוא ,עמרָאפ-לאּפ
 עלעיצעּפס וויטנאטסּבוס רעד טָאה ןטלעז) וויטאד רעדָא וויטאזוקא ,וויטאנ
 .(םינָאמיס-לאפגיוב

 ןּבָאה סָאװ ,ןוויטנאטסבוס עקינייו ענעי אב) ןלַאפגיוב ןופ גנודליב יד
 .עיצאנילקעד טסייה (ןלאפגיוב ןופ םינָאמיס

 .(ןעמיס-לונ) טינ ןעמיס 8 ןייק טָאה וויטאנימָאנ
 וויטאד-וויטאזוקא) ?עדייז, ןיא ןעזנייא ןעמ ןעק וויטאנימָאנ ןופ ןעמיס ןלַאמרָאפ א

 ,גדא ('ןרָאס , וויטאד-וויטאזוקא) "ערָאס , ןיא שיטקעלאיד ןוא ,.א.א ("ןדייז ,

 ראפ ןעמיס ןלאמרָאפ ןייק טינ טָאה ןוויטנאטסבוס לייט רעטסערג רעד
 ."שיט ַא ןגעװ דייר'כ ,שיט ַא עזיכ ,שיט ַא טייטש'ס, :וויטאד ןוא וויטאזוקא
 זיאס זא ,ןזיװסיױוא ןעק "שיט םעד עז'כ ,שיט רעד טייטש'ס, ןיא ,סעמע
 טינ טרעהעג ןעמיס רעד רעּבָא ;'םעד ,רעד,- לאפגיוב ןופ ןעמיס ַא ןַארַאפ
 -לעװ ,"רעד , (לקיטרא ,וויטקעידא-ףליה) וויטקעידא םוצ רָאנ ,וויטנאטסּבוס םוצ
 .עמרָאפ-לַאפגיוב ַא ,ןוויטקעידא ערעדנא יװ ,טָאה רעכ

 .עכעלרינילקעד-טינ ןפור ןעמ ןעק ,'שיט, יװ ,ןוויטנאטסּבוס עכלעזַא
 ןוא וויטאזוקא ראפ םינָאמיס עלעיצעּפס טימ .ה .ד) ךעלרינילקעד ,2

 :ןוויטנאטסבוס סעּפורג עקיזָאד יד ןענייז (וויטאד
 עדייּב) וויטאד ןוא וויטאזוקא ןיא ןעמוקאּב יז .ןעמענ-ןָאזרעּפ (

 ןַא טױל ןע-- ףא ןטיברַאפ טרעװ רעכלעװ ,ן- (ךעלנע ןענייז ןלַאפגיוּב
 ,ןגרעבנייטש ,ןעלמערווא ,ןעמָארװא ,ןקיציא :ןליּפשיב .לאלק םעניימעגלא
 .ןעשאמ ,ןעלכָאר ,ןענאמדלָאג

 ןעמ טיג ,(ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ןייק טינ) ןעמָאנ-לאלק ַא טרינילקעד עמ ןעוו
 רעשיטסיליטס ַא זיא'ס .ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד וצ טימרעד םיא
 :סעסיימ-רעדניק ןיא טדנעװעגנָא טפָא טרעװ סָאװ ,גנוריציפינָאסרעּפ וצ לטימ
 .(קינוער) "ןעכיזיומ יורפ ןבײרטרַאפ,

 90 עז

 5( ( עז

 עיצאנילקעד

 -נאטסּבוס ןופ
 וויט

 ןעמענ-ןָאזרעפ

 904 עז
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 "לארענעג ,רעטסימ ,רעטקָאד ,רעוואכ , טייטש ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ןרַאפ ןעוו 286 עז
 ןאמגערב רעוװאכ עז'כ :טרינילקעד טינ טּפָא ןעמָאנ-ןָאזרעּפ רעד טרעוו ,.גדא
 .|) ץרַאװש רעוואכ וצ ייג'כ ,(ןע-)

 .שטנעמ רעד ,דיי רעד ,עטאט רעד ,עדייז רעד :רעטרעװ יד (2 ,
 .(ע-- םעד "עבער ,עטאט ,עדייז , ןיא קידנפראווּפָא) ן-- ןעמוקאב ,עּבער רעד
 םעד ןעיצ ןיא ןפור יז, :עכעלרינילקעד טינ סלא ךיוא רָאפ רעּבָא ןעמוק יז
 .(ּפָא) "עטאט ןטימ ןייג וצ טכאנאּב טנייה םוק, ,(יקס--נַא) "דיי

 ןיא ,|-- ויטאד ןיא ןעמוקאב "עמומ יד ,עמאמ יד ,(עבאב) עבַאּב יד,
 ,סקיפוס א ןָא--.וויטאזוקא

 רעּבָא) ןצראה ןיא :ןקירדסיוא עקינייא ןיא ןוויטנאטסּבוס עכעלרינילקעד רָאּפ-ןעמוק'ס

 .ןטייל אב ,("ץראה טימ,

 : טרינילקעד ןרעוו ןעמָאנָארּפ--ןוויטנאטסבוס עקינייא (3 ,4 ביי
 -ייק רעצעמע עדיב עלא ץלא רעװ ריא רימ סע יז רע וד ךיא .נימאנ 0
 .סָאד רענ 440 עז

 -עלא ץלא ןעמעוו ךייא זדנוא סע יז (םע) םיא ךיד ךימ :.טאזוקא
 ,סָאד םענייק ןצעמע (ןדייב) עדייּב ןעמ

 (םעלא) ץלַא ןעמעוו ךייא זדנוא (םע) םיא ריא (םע) םיא ריד רימ : וויטאד
 .םעד םענייק ןצעמע (ןדייב) עדייּב ןעמעלַא

 ,"סָאװ ,רעוװ, יװ -- ,?סָאװיבא ,רעוויּבא,

 סָאד ןגעו דייר'כ :"סָאד, וויטאד סלא רָאפ ךיוא טמוק "םעד ,, .טשנא
 םעד ןגעװ, יװ ,ךיז טכוד ,רעטּפָא) ץלא סָאד ןגעוװ דייר'כ ;(םעד ןגעוו--)
 ,דרעפ םוצ לאטש ןיא סױרַא ךיא יג ;("ץלא םעד ןגעװ, רעדָא "(ןע) מעלא
 .(.לא .לָאש) ןסע ןבעג (םעד-=) סָאד

 -ימָאנ זױלּב - עמ :(ןלאפגיוּב עלא טינ ןּבָאה) ןעמָאנָארּפ עוויטקעפעד
 .וויטאד ןוא וויטאזוקא זיולב-- ךיז ,וויטאנ

 סלא *ךיז  ןופ רעטנוא ךיז טדייש וויטאד רעדָא וויטאזוקא סלַא "ךיז;
 שיטקעלאיד) 'ךיז, טדערעגסױרַא טרעוו'ס סָאװ ,טימרעד ּברעװ א וצ באגוצ
 =סױרַא טרעװ ברעוו ַא וצ באגוצ סלא 'ךיז, סייאעב ,טריטנעצקַא ןוא (ךעז

 .טריטנעצקא טינ ןוא "ךַאז, רעדָא ?ךעז, טדערעג

 -סָאװ :ןוויטנאטסּבוס עכעלנייועג יװ טקנוּפ ,טרינילקעד טינ ןרעװ ןעמָאנָארּפ עקינייא

 -ןעמָאנָאוּפ-טיג סלא ,"יז ,רע ,ךיא , .(ןױשרַאּפ 3--עריא 3) עריא .סעּפע ,טשינרָאג ,ץנעי

 .(רעכָאז םַאּב- "רע; םַאּב) טרינילקעד טינ ןרעוו

 =רַא ןקימיטשאּב ןטימ ןימ ןטירד ןופ וויטקעידא רעטריוויטנאטסבוס ַא העט

 לקַאכַאס םעד רעטנוא רע טריפ :.ב. צ ,טרינילקעד טינ טרעװ (עטוג סָאד) לקיט "" * "'
 -אנסיוא ;(.רּבא) ערעדנא סָאד ןגעקא סנייא ;(לוב .דעּפ) ענענָאטעגּפָא סָאד ןופ

 ןָא רעּבָא ."ןזיײב םוצ ,ןטוג םוצ , :ןקירדסיוא ענעסעזעגטלא עקינײא-ןעמ / ;; עז
 עקירג יד ,ןטײרג םעלא ףַא ,ןכיוװ ףַא :טרינילקעד טפָא יז ןרעװ לקיטרַא
 4 ,(.פא) ןסייו ןיא טילּבעג טָאה

 ךרעוו סָאװ ,ןלָאצרעמ עקיצנייא יד ןענייז "טייל ,עלא ,ריא ,רימ , זא ,ןקרעמאב וצ יידעק
 .טרינילקעד

 רעטנוא-ןדייש סָאװ ,ןוויטנאטסּבוס עקיצנייא יד זא ,ןעעז רימ ,5 -ילקעד עלופ א
 יד יז ןענייז ."וד ,ךיא , ןענייז ,וויטאזוקא םעד ןוא וויטאד ,וויטאנימָאנ םעד וי לי

 ַא ןופ ןלַאפגיוב יד עיגַאלַאנַא טיול ןדיישוצרעטנוא ,ןעירעטירק עקיצנייא עי '
 בוס ַא טָאה לאפגיוּב ַא רַאפ סָאװ ,ןענַאקרעד ןעק עמ .ה .ד ,וויטנאטסבוס 'ׂ 'ו
 -עג ןפַא ןטײברַאפ םיא טוװרּפ עמ ןעװ ,טסקעט םענעּבעגעג ַא ןיא וויטנאטס 246 עז

 אראפ סָאװ ,"שיט ַא עז ךיא, :.ּפשייב ."וד, רעדָא *ךיא , ןופ לאפגיוּב ןקירעה

 .א .א ?ערייז,



 אט טי

 -- ָאולא ,"ריד, רעדָא "וד, טינ ,"ןיד עז ךיא, - ?"שיט, ויא לאפגיוּב
 " ,וויטאזוקא

 .אד ןשיװּוצ דיישרעטנוא ןייק ָאטינ זיא טקעלַאיד ןשיװטיל ןיא 6
 יד סיוא-טליפ רעכלעוו ,וויטאד א רָאנ ןַארַאפ זיא ןטרָאד .וויטאזוקא ןוא וויט

 זומ ,רעדניק עשיווטיל ןענייז לָוש ןיא בוא .וויטאזוקא ןופ ךיוא סעיצקנופ

 רעדָא) שיטאמגָאד ןענרעל וויטאזוקא ןוא וויטאד ןופ דיישרעטנוא םעד ייז ןעמ

 רעד רעביא רָאנ ,ךַארּפש רענעגייא רעיײיז רעּביא טינ רעּבָא ,גנוקרעמכאנ ךרוד

 עמ .(שיטאמגָאד סָאװ ,סנגייא סָאד טאמיק ןיוש זיא'ס סָאװ ,ךוב ןופ ךַארּפש

 רעד ,ריא ,ריד ,רימ, ןגָאז ייז ּוװ ,ןלאפ עסיוועג ןיא זא ,ןזייוונָא ייז זומ

 ,יז ,ךיד ,ךימ, שירארעטיל ןעמ טגָאז ,.וואא "טנאוו רעסייוו רעד ,רעטסעווש
 .טָא ןענָאקרעד ייז ןענרעלסיוא ןוא ,.וואא "טנאוו עסייוו יד ,רעטסעװש יד
 .ןלאפ יד

 ץנעדנעט עוויסערגָארּפ ַא וויטאווקא ןּופ גנּודניװשרַאפ רעד ןיא ןעזנייא ןעמ לָאז רעשפע
 ,סָאד .וויסערגָארּפ זיא סעמרָאפ ןּופ גנודניוושרַאפ עדעי טינ .ןיינ זא ,ןיימ ךיא ? ריא ןפלעהטימ ןּוא
 -ַאיד ערעדנַא יװ רעכעה םיא טלעטש ,ןימ ןלַארטײנ ןייק טינ טָאה טקעלַאיד רעשיווטיל ועד סָאװ

 רעד סָאװ ,רעּבָא סָאד .ךַארפש רעד ןיא עילָאר עקיצּונ ןייק סיוא טינ טליפ ןימ רעד לייוו ,ןטקעל
 :ןטקעלאיד ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ןרָאסיכ ַא זיא ,וויטאזּוקא ןייק טינ טָאה טקעלַאיד רעשיווטיל

 רעשירַארעטיל רעד ןיא ךעלגעמ ןענייז סָאװ ,ןטייהנייפ עסיוועג ןופ טייקכעלגעמ יד ּפָא טמענ סע

 רעשפע ןעמ טלָאװ רעדניק עשיווטיל עלָאג ןּופ לּוש ַא ןיא עליּפַא .וויטאזוקא ריא טימ ךַארּפש

 טעשָאּפ ךָאד זיא סָאד - םיא ןײטשרַאפ רָאנ טינ) וויטאזּוקא םעד ןצּונַא ּב יז ןענרעל טפרַאדעג
 ענעריישרַאפ ןופ רעדניק ןַארַאפ ןענייז'ס ּווו ,לּוש ַא ןיא רעּבָא ;(שידיי ןענעייל ּוצ יידעק ,קיטיינ

 םעד ,טנעמָאמ ןשירָאטעמ סלַא ,קידנצונסיוא) וויטאזוקא םעד ןענרעל סיוװעג ןעמ ףרַאד ,ןטקעלַאיד

 .(סרעליש ענעדיײשרַאפ ןופ ךַארּפש רעד ןופ ךיילגרַאפ

 ,לאפגיוב ןופ גנושרעהאּב 2

 עמגָאטניס ַא וצ לאפגיּב-וויטנַאטסבוס ַא ןופ גנוטפעהַאב יד ,7
 "עוכ, ברעװ רעד טשיועהַאב ?ןשטנעמ ַא עז'כ, ןיא ,גנושרעהאּב טסייה
 ."ןשטנעמ א, וויטַאזוקא םעד

 :ברעוו ַא ןופ רָאנ טשועהַאּב ,ןלַאפ ענעטלעז ץוכא ,טרעװ וויטאזוקא
 ןשטנעמ ַא ןעז ,ןשטנעמ ַא עז ,ןשטנעמ ַא ןעזעג בָאהכ ,ןשטנעמ ַא עזכ
 ,סעמרָאפ עלַא סָאװ ,טקַאפ רעד .ןשטנעמ ַא קידנעעז ,ןשטנעמ ַא ןעזעג
 ,וויטיניפניא ,טרָאװנאזרעּפ ענייהעד ,ּברעװ וצ ןגָארטענּפָא ןבָאה רימ עכלעוו
 ,ויטקעידא ןא סייּב ,וויטאזוקא ןא ךיז וצ ןטפעהאב ,םוידנורעג ,ּפיציטרַאּפ
 עקַאט זיא -- ,ויטַאזוקא ןייק טינ ךיז וצ ןטפעהַאב וויטנאטסבוס ןוא ברעוודא
 .ּברעװ עּפורג ןייא ןיא ןסַאלק יד:טָא ןקינײרַאפ וצ ןטנורג יד ןופ רענייא

 טימ טינ לָאמניײק טמוק וויטנאטסּבוס ַא זַא ,טכַא ןיא ןעמענ וצ קיטכיוו
 ."רעדעל ןופ גנוטעּברַאסיוא יד, רעּבָא ,"רעדעל ןטעברַאסיױא  :וויטאזוקא ןייק
 ַא יא ,עלַאּברעװ ַא יא ןּבָאה ןעק רעבָא וויטיניפניא רעטריװיטנַאטסּבוס ַא
 וויטאזוקא ןא יא ךיז וצ ןטפעהאב ןעק .ה .ד ,גנוטפעהאב עשיוויטנַאטסבוס
 ןטעברַאסיױא סָאד) "ןופ, טימ וויטאד ַא יא ,(רעדעל ןטעברַאסױא סָאד)
 .(רעדעל ןופ

 ןא (ּברעװו א יװ) ןעה ןרעדאפ 'ויטיניפניא רעטריוויטנאטסּבוס א ןעק טימרעד שיגאלאנא

 ,(ןעגניז ענייש סאד) וויטקעידַא ןא (וויטנאטסּבוס א יװ) ןעה ,(ןייש ןעגניז סָאד) ּברעוװרא

 וויטיניפניא ןטריויטנאטסבוס םעד ןענעכערראפ טינ טזאל טייקידנעייווצ

 ,וויטנאטסבוס א

 טדיש ,לאמרָאפ ךיוא סָאמ רעסיוװעג ַא ןיא ןוא ,טײטַאב ןטיול 8
 .ויטאזוקא ןטשרעהאב ךאווש ןוא ןטשרעהַאב קראטש רעטנוא ןעמ

 ףא ,טקעיבָא ןא ,לאלכיב ,טײטַאב וויטַאװקא רעטשרעהַאב קרַאטש

 יד-טא

 ראפ טעשאּפ ןוא טסארּפ

 א ןופ

 עיצַאנילקעד

 ןיא
 טקעלאיד

 רזי ייו וטיל
 ן= = 4

 עשינכעטָאװגניל

 עגארפ

 בנושרעהאּב

 וויטאזוקא

 )4 עז

 ראפ גנונערָאװ

 זיירג א

 עגאלנשיוווצ יד

 -נאטכּבוס

 -ניא ןטריוויט

 וויטיניפ

 ןוא עקראטש

 -אב עכאווש

 ןופ גנושרעה

 וויטאזיקא
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 םניא טנכיײצַאּב זיא סָאװ ,גנוּוט יד ("רעבירַא-טייג ,) ךיז טײרּפשרַאפ'ס ןכלעוו
 רעד) ןשטנעמ ַא ןעז :"טקעיּבָא ןטנעָאנ; ַא ,סע טפור עמ יװ ,רעדָא ,ברעוו
 ,ןעז ןופ גנווט יד ךיז ףא ףוא-טמענ רע ,שטנעמ רעד זיא ןעז םנופ טקעיבָא
 =אגרָא ,דלצפ ַא ןרעקַא ,ךוּב ַא ןענעייל ,ווירב ַא ןביירש ,(ןעזעג טרעװ רע
 ןקאהנָא ,ץלָאה ןקַאה ,עגַארפ ַא ןוײל ,לוש ַא ןקידנע ,עקײשטַאי ַא ןריזינ
 :אב ,טלעג ןּבָאה ,טנעמורטסניא ןא ןגָאמרַאפ ,עניוס א ןגיזאב ,ךעלדנעּפש
 .ןעיניא ןא ןטכַארט

 ךעלגעמ (ןעמַאנסיוא ץוכַא) זיא וויטאווקא ןטשרעהאב קראטש ַא ַאּב
 רעדיװ) ןלַאפגיוב ערעדנַא אב זיא עכלעװ ,עיצקורטסנאק עוויסאפ א
 :םעד ןיא טייטשאב עיצקורטסנָאק עוויסַאּפ יד .ךעלגעמ טינ (ןעמַאנסיױא ץוכא

 רעטעּברַא רעד) ן} וויטאזוקא-| טרָאװנאזרעּפ-!-4 וויטאנימאנ טאטשנא
 טראוונאזרעּפפליה | 4 וויטאנימאנ טמוק ,(רעױּפ םעד ןָא-טריפ
 טריפעגנָא טרעװ רעױּפ רעד) ת וויטאד-|"ןופ ;!ּפיציטראּפ--"רעוו,
 .(רעטעּברא םעד ןופ

 ;ןטײטַאּב ענעריישראפ ץנאג טָאה וויטאזוקא רעטשרעהַאּב ךאווש ,9
 ליּפשכ ,(ויטַאזוקא רעקרַאטש--ווירב א ּביירשכ .גרפ) גָאט ןצנאג ַא ביירשכ
 ןקינײרַאפ סָאװרַאפ .א .א (וויטַאװקַא רעקראטש--דיל ַא ליּפשכ .גרפ) לדיפ
 -קארַאכ עלא יײז לייו ?ןעמָאנ ןייא טימ עּפורג ןייא ןיא ןלאפ עלַא יד רימ

 /גנייא ױזַא טינ זיא וויטַאװקא רעד סָאװ ,טימרעד ,סנטשרע ,ךיז ןריזירעט
 טנייה ביירשכ ,, :ויטאווקא רעטשרעהַאּב קראטש ַא יװ ,ברעוו ןטימ ןדנוּברַאפ
 -נעווטיונ ,רעקיטיינ ןייז וצ ָאד ודנוא טנייש יווירּב, -- "ווירב גָאט ןצנאג ַא
 ןא טכַאמ וויטַאװקא רעטשרעהאב קראטש רעד :"גָאט ןצנַאג ַא, יו ,רעקיד
 רעלאמרָאפ ַא ןיוש זיא סָאד ןוא) טימרעד ,סנטייווצ ;טיײקילעפוצ ןופ קורדנייא
 ןיק טינ טזָאלרעד וויטאווקא רעטשרעהַאב ךאווש ַא סָאװ ,(דיישרעטנוא
 ;רימ ןופ ןּבירשעג טרעװ ווירב א -- ווירּב ַא ּביירשכ :עיצקורטסנָאק עוויסַאּפ
 ;"רימ ןופ ןבירשעג טרעװ גָאט רעצנאג ַא; :ָאטינ--גָאט ןצנַאג א ביירשכ
 ךיא ;"רימ ןופ טשעלַאכעג טרעװ קנורט ַא, :אטינ--קנורט ַא שעלאכ ךיא
 ו ."רימ ןופ טליּפשעג טרעוװ לדיפ, :ָאטינ--לריפ ליּפש

 :וויטאזוקא ןכאווש ןופ סעירָאגעטאק עכעלטע ןענייז טָא
 .רָאי 60 טּבעלעג טָאה רע ;גָאט ןצנַאג א ּביירשכ ,ךעשעמ-טייצ (
 "רעמוז ,רעטניװ, .סייה זיא רעמוז ; רע טעברַא רעטניװ ,טייצ (2

 ,ויטקעידא ןא ןבעגוצ ָאד ןעק עמ םירָאװ ,ןטנַאיראווניא ןייק טינ ָאד ןענייז
 רעטניוו ןקיטניה ,סיה זיא רעמוז ןצנאג א :ויטאווקא ןיא עקפאד ןוא
 .רע טעּברַא

 -נואפניפ םעד ןעמוקעגרָאפ יא עיצולָאװער יד ,טנעמאמ-טייצ 6
 .(ךעסייּפ ןקיטנייה .גרפ) ךעסייּפ ןעמוקעג זיא רע ;רעבָאטקָא ןטסקיצנַאװצ

 .ה .ד) טְקעיּבָא רעטײװ רעד טרעװ לאלכיב ,טקעיבא רעטייוו (4
 -אֹּב (עטנעָאנ אזַא טינ רעּבָא ,גנוט רעד וצ סעכייש א טָאה סָאװ ,טקעיּבא
 ןלַאפ רעבא ןארַאפ .עיציזָאּפערּפ א טימ ךָאנ וָאר סָאד ,וויטאד ןטימ טנכייצ
 -ראפ רעדנַא ןא רעדא עיציזָאּפערּפ רעטרָאּפשראפ א ןופ סע ךיז טמענ לָאמטפָא)
 ןכאווש א ךרוד טקירדעגסיוא טרעוו טקעיבָא רעטייוו רעד ןעוו ,(טרָאװ ןטרָאּפש
 ןשעלאכ רעדָא ,קנורט א ךָאנ ןשעלַאכ .גרפ) קנורט א ןשעלַאכ :וויטאזוקא
 ,ײט זָאלג א ךָאנ ןבראטש .גרפ) יט זָאלג ַא ןברַאטש ,(קנורט א ןבעג
 ,(לדיפ ַא ףא ןליּפש .גרפ) ריוואלק ,לדיפ ןליּפש ,(ייט זָאלג ַא ןעקנירט ןבראטש
 -סעיכט ןייטשפוא ,(סעּפע וצ ןגָאלשרעד ךיז .גרפ) סעּפע ןגָאלשרעד ךיז
 .גרפ) ערסעניומש ןייטש ,(םיסיימאה-סעיכט סייב ןייטשפוא .גרפ) םיסיימאה
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 (.גרעּב) טנייועג דלאּב ןעמ טרעװ עטוג סָאד ,(ערסעניומש קידנענוװאד ןייטש
 .(ןטוג םוצ .גרפ)

 א ןפָאלש ,גנַאנ ַא ןייג ,ןּבעל ַא ןּבעל :וויטאזוקא רעשיגָאלָאטוװאט (5

 .ףָאלש ןקיור
 עקידעײגרעּביא ,טרעגנוה ךימ :טקעיּבָא רעוויטקיפ (6

 עקירעײטש ןוא .װיטאזוקא ןטשרעהַאּב קראטש ַא *טרעדָאפ, ברעװ רעדעי טינ 40

 +י ;(עיציזָאּפערּפ ַא טימ רעדָא ןָא) וויטאד םעד ןרעדָאפ סאו ,ןּברעװ ןַארַאפ
 300 עז יד ײגכ, טינ) טָאטש ןיא יײגכ ,ענאקעמ ריד ןיּבכ ,("ךיד, טינ) ריד ּביולגכ
 ןייק לאלק ןרעדָאפ סָאװ ,ןּברעװ רעדיװ ןארַאפ .עװקסָאמ ןיא ןיוווכ ,(?טָאטש
 טינ ןעק עמ ,(עיר עטכעלש א בָאהכ .ה .ד) טכעלש עז ךיא :טיִנ לַאפגיוּב
 טײטַאב רעד ןרעדנע ךיז טעוו'ס--"טכעלש םיא עזכ, :לאפגיוּב ןייק ןלעטשוצ
 ךַאװש א ץוכא) לאפגיוּב ןייק ןשרעהַאב טינ ןענעק סָאװ ,ןּברעװ .ּברעװ םנופ
 :יגרעביא--עקירעּביא יד :עקידעיײטש ןעמ טפור ,(וויטַאזוקא ןטשרעהאב

 סאוו -- עקידעייגרעביא-ךעלטנגייא ףא יז טלײט עמ ןוא ,עקידע
 -ײגרעּביא-ךעלטנגײא-טינ ןוא ,וויטאזוקא ןא ןשרעהַאב קראטש ןענעק
 טינ וויטאזוקא .לאפגיוּב רעדנַא ןא ןשרעהַאב ןענעק סָאװ--עקידע

 ברעװ א אּב ןכַאװש א ןופ טיײטַאּב ןטימ קידנעטש) ןּברעװ-טינ ַאּב וויטַאזוקא 1
 :סעירָאגעטַאק עכעלטע .טפָא טינ רָאּפ-טמוק (וויטַאזוקא

 ירד, זיא ָאד ,גנייל יד ןישרַא יירד :ןעמענסיירג אב ןעמענסָאמ (1
 וויטנאטסבוס םאֹּב (גנייל יד ןישרַא ןצנַאג א :ןעמיס ַא) וויטאזוקא ןא "ןישרַא
 .גנייל יד

 ,(ּברעװ ַא וצ טסעהַאּב) ןלַאּברעװ ַא רַאפ ךיז טליפ וויטַאװקא רעד -- !ךָאי םעד ּפָארַא 0

 .גדא "ךָאי םעד ּפָארַא טפרַאװ, טימ ךיז טרײצָאסַא'ס ;ָאטינ ָאד זיא ברעוו ןייק שטָאכ

 .אא ןערָאס ,ןעמָארװַא ,יז ,םיא ,ךיד ,ךימ ָאטשינ :םזילַאיצניװָארּפ (3

 רעד טרָאּפשרַאפ זיא'ס ןעװ ,ןעמוק ןעק וויטַאוװקא רעקיגניײהּפָאמוא
 *!טיורּב טיג, --"!טיורב, :ןעגנַאהעגּפָא טלָאװ רע ןכלעוו ןופ ,ברעוו

 א אב ויסאד רעדנַא ןַא ןופ יא ,ברעװ א ןופ יא ןייז טשרעהַאּב ןעק וויטאד ,2
 ברעװ לאלכיב טײטַאּב רע .עיציזָאּפערּפ א ךיז ַאּב ךָאנ רע טָאה טּפָא רעייז .טרָאװ
 400 עז גנוּוט א טימ סעכייש א טָאה סָאװ ,טקעיּבָא ןא .ה .ד ,'טקעיּבָא ןטייוו, ַא
 -אּב סע יװ ,עטנעָאנ אזַא טינ רעּבָא ,(דנַאטשנגעק ַא ,ןעמיס ַא טימ רעדָא)
 ,וויטאזוקא (רעקרַאטש) א טנכייצ

 :ברעו אּב ויטַאד סעירָאגעטאק עכעלטע ,2

 ,ןעניד ,ןרעהעג ,ןּבעג ,ןביולג ,ןייז םעריוג ,ןעגניירב ,ןגרָאּב ,ןגָאזּפָא (1
 ,ןזָאל ,ןענעפנאכ ,ןגָארט ,ןָאט ,ןגָאז ,ןשטניוו ,ןזייוו ,ןפלעה ,ןסייה ,ןעגנאלרעד
 ,ןעקנייש ,ןדָאש ,ןגָאװצ ,ןלָאצ ,ןפאשרַאפ ,ןרעפטנע ,ןצונ ,ןייז לכיומ ,ןעייל
 .א .א ןקיש

 :ירב יד ןעלזַאגוצ םיא ליװ רע ;.גדא ןעמענ ,ןענעוונאג ,ןענעלזַאג (2
 גונעג ןיוש רימ טָאה רע ;(ּפָא) ןרָאי סע טמענ ןטייװצ ַא ;(.רעּפ) ןטנַאיל
 .(ןצעמע אב ןעלזַאגוצ) "אב, לַאפ ַאזא ןיא טמוק טפָא .ןסעגעגפוא ןגיצ

 .גדא ,ץלָאה ןצעמע ןקאה ,דיילק ַא ןצעמע ןעיינ (3
 228 עו ךיז טכאד ,ךיז טּבױלג ,טכעלש טייג ,טוג טייג ,ךיז טקנייּב רימ (4

 .ךיז טּפָאלש ,טנייש ,טלקע ,ךיז טמעלָאכ ,ייװ טוט ,גנאּב טוט ,(סיוא)
 רעּבײרש רעד ;סַאג ןיא ךיז יג ךיא -- סַאג ןיא רימ יג ךיא (5

 ברעװ ןדעי ַאּב .ךיז ןעיײג ןרָאי יד :ךיז טנעייל רענעייל רעד ,ךיז טביירש
 רעכלעוו ,("רימ,--"ךיא , טקעיבוס םַאֹּב רעדָא) "ךיז,, ויטַאד רעד ןעמוק ןעק
 (?) טייקילעפוצ ,טײקיזָאלגרָאז ןופ סנאונ םעד טיג



 אב טינ וויטאד

 ּברעוו א

 ןופ לטשער א

 וויטענעג

 248 עז

 טנָאקרעד יו

 -גיוּב םעד ןעמ

 -ּבוס ַא ןופ לאס

 וויטנאטס

 302 עז

 284 עז

 רעשידָאטעמ
 זייונָא

 היד 095 ==

 ? ךיז וטסכארט סאוו :ךיוא רעשפע רעהא

 -ָאד רעד ;!ליפ וצ טנייה רימ יז טכַאל סעּפע ;!טנוזעג רימ טײז (6
 ןַא ,טײטַאב ןוא ברעװ ןדעי ַאב ןעמוק ןעק ('רימ, זיולב) וויטאד רעקיז
 ,גנוניימ ןיימ טול ,שטנּוװ ןיימ טול :ךערע

 רע טגייוש סעפע :.גרפ ,ןכעלנייועג ןטימ וויטאד ןקיזאד םעד ןרעטנָאלּפ טינ ףראד עמ

 ,ןגייווש טינ רימ סע טעװ רע ,עריומ ּבָאהכ--גָאט ןצנאג א טנייה רימ

 ,ויטנַאטסּבוס ַא אב וויטאד ,4

 :ויטַאד ַא טרעדָאפ סָאװ ,ברעװ ַא ןופ טעדליּבעג ,וויטנאטסבוס (1
 ,רעטעברַא םעד ףליה ,ריד קנַאד ַא

 : ויטַאד ַא טרעדָאפעג טלָאװ רעכלעװ ,ּברעװ ןטרָאּפשרַאפ אּב (2
 רעד וויטקעריד ַא (רעױּפ םעד סעכָאנַאה ןכַאמ .גרפ) רעױּפ םעד סעכָאנַאה
 א ןופ ריד סורעג ַא ,(עקײשטַאי רעד וויטקעריד ַא ןּבעג .גרפ) עקײשטַאי
 .(אוא ןופ סורעג ַא טקישעג זיא ריד .גרפ)

 יטרעדָאפ ?ןייג , -- םוטרעיוּפ םעד סעכָאנַאה ףא ןייג :גנולקיװטנַא עקידרעטייוו א ןופרעד

 ךופ ראנ ."ןייג, ןופ טינ קיגנײהּפָא זיא "םוטרעּפ םעד, וויטאד רעד .,וויטאד ןייק טינ

 .*סעכָאנַאה

 ,גדא ,ריד ףעטנָאי-טוג ַא 6

 -ָאּפ רערעײא ןעמ טרעװ ױזַא יװ, ,(.לַא ,לָאש) *ןרעװ רעטָאּפ רענייז ףרַאד ןעמ,} 5
 רעניײמ :װיטע גע ג לַאפגיוּב ןקילָאמַא ןטימ רָאּפ טמוק *ןרעוו רעטָאּפ , .(יקצינױַאר} *?רעט
 -ּפָא ןַא רַאפ ןטלַאה ןעמ ףרַאד עיצקווטסנָאק יד .רערעייא ,רערעזדנוא ,רעריא ,רענייז ,רענייד
 -ָאֹּפ ןענַאד ןופ ןיוש זדנוא טעװ עמ :וויטַאװקַא ןטימ *ןרעוו רעטָאּפ , טמוק רעטּפָא ,רעקידנּברַאטש

 :רעטָאּפ םיא ןופ ןעמ טרעוו יו :"ןופ. טימ רערָא (.לַא .לָאש) ןְרעוו רעט

 ,?אפגיוּב א ןעמ טנָאקרעד יװ 3
 ?ויטנַאטסּבוס םענעבעגעג ַא ןופ לַאפגױּב ַא ןעמ טנָאקרעד יװ ,6

 ,םענעי לָאמַא ,םעד לָאמַא ןעמ ףרַאד ןדנעװנָא ןוא ,ןעלטימ עכעלטע ןארַאפ
 .ןלַאפ עלַא רַאפ קיטליג טינ ןיא ייז ןופ רענייא ןייק םירָאװ

 : סעּפורג ייווצ ףא ןלייטנייא ןעמ ןעק ןעלטימ יד

 .יעפוג טסקעט םענעבעגעג ןכרוד לַאפגיוב םעד ןענָאקרעד .4
 .סרעדנַא ןא ףַא טרָאװ ןייא קידנטייּברַאפ ,םִיא ןענָאקרעד .

 ;ךיא, סעמרָאפ יד ,רעגטש ַא ,ןענָאקרעד ןעמ ןעק עפוג טסקעט ןופ
 וויטנאטסּבוס ןכעלרינילקעד ַא ןופ וויטאנימאנ ַא ,"ריד ,ךיד ,וד ,רימ ,ךימ
 עיצקנופ רעשיסקַאטניס רעד טול -- רעטייו .(קָאכציי ,ערייז) ןימ ןטשרע ןופ
 -יטשַאב ןטױל ;וויטאד ַא ,ויטַאװקא ןַא ,וויטאנימָאנ ַא ןענָאקרעד ןעמ ןעק
 יד ןענָאקרעד ךיוא לָאמַא ןעמ ןעק וויטקעידא רעדנא ןא רעדָא לקיטרַא ןקימ
 לָאמַא ; וויטאד ַא ףא סעדייא טגָאז עיציזָאּפערּפ ַא ןופ טײהנזעװנָא יד ; עמרָאפ
 -ָאּפא ןא ַאב וויטקעידא --גנומיטשטימ רעטייוו ַא וצ ןעמוקנָאו ןעמ ףרַאד
 .גדא עיציז

 .נאטסבוס םעד טײברַאּפ עמ .טייברַאפ ךרוד לאפגיוב םעד ןענָאקרעד
 ַא טייּברַאפ עמ רעדָא ,וד רעדָא ךיא ןופ לַאפגױב ןקיכערּפשטנא ןפַא וויט
 לָאצרעמ ןופ רעדָא ,טרעקרַאפ ןוא ןטייװצ ןפַא ןימ ןטשרע ןופ וויטנַאטסּבוס
 ,גדא ,לָאצנייא ףא

 טרָאװגערפ ןפַא ויטנַאטסבוס םנופ טייברַאפ רעד ךיוא טרעהעג רעהא
 (שידיי ןיא) זיא לטימ רעד עקפַאד רעּבָא ,(רָאטעמ-עגַארפ) סָאװ רעדָא רע

 .ןלַאפגיוּב עלא רעטנוא טינ ןדייש "סָאװ, ןוא "רעוו, לייוו ,רעטסגרע רעד
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 ןַאגעגקעװַא טאהעג טייצ ַא ןיש זיא גָאט םענעי ןופ ןוא :;.ּפשייּב

 ןיא דלאוו ןופ ,טרָא וצ טרָא ןופ ,ןעגנאגעג דלַאװ ןיא ץלא ךָאנ ןיב ךיא ןוא
 ,ןריולרַאפ םישָאדאכ ןופ ןבשעכ ,טלייצעג טשינ ןכָאװ ןוא געט ןייק ,ןרעטייוו
 קע ןייק ךָאנ דלאוו וצ ןוא ,רעמ ןוא רעמ ץלא ,ןײא-דלַאװ ןוא סױא-דלַאוו
 עמרָאפ יד (2 ,('ןופ,) עיציזָאּפערּפ ַא טימ לײװ (1 :וויטאד--"גָאט , .(.סינ)
 טלָאװ *גָאט, .טשנא ןעוו ןוא ,וויטַאװקַא רעדא וויטַאד ַא ףא טזייוו *םענעי,

 רענעי ןופ, :ןעװעג טלָאװ ,"טכַאנ, .ב .צ ,ןימ ןטייווצ ןופ טרָאװ ַא ןעוועג
 --?טייצ ַא, .וויטאד ָאד זיא -- ויטאד זיא ןימ ןטייוצ םאב "רענעי, ,"טכַאנ

 *ךיא , ןעװעג טלָאװ "טייצ, .טשנָא ןעװ (2 ;טקעיּבוס לײװ (1 :וויטאנימאנ
 ךיא ןיּב גָאט םענעי ןופ ןוא :ןעװעג טיובעג ץַאז רעד טלָאװ ,"וד, רעדא
 ,ויטאנימָאנ--?ךיא ."ןאגעגקעװא טאהעג "וטסיב, רעדָא ('רימ ,ךימ, טינ)
 לָאז עמ ;(ןיא) עיציוָאּפערּפ : וויטַאד -- ידלַאװ, .עמרָאפ רעד ךָאנ טעז עמ
 קידנטייּברַאפ ןוא ,"דלַאװ ןדליוו ןיא, ןעוועג טלָאװ ,וויטקעידא ןא ןּבעגוצ:
 ,"טָאטש רעסירג רעד ןיא, ןעװעג טלָאװ ,ןימ ןטייוצ ןופ טרָאװ ַא ףא
 ,וצ ,ןופ,) סעיציזָאּפערּפ : ןוויטאד--"דלַאװ ,טרָא; .וויטאד -- סע ןיא ןייכעב

 ;וויטַאזוקא םעד טרעדָאּפ "ןלייצ , ברעװ רעד (1 :וויטאזוקא -- "געט, .("ןופ
 ,לקיטרא ןקימיטשַאּב ןטימ ןוא לָאצניא ןיא טרָאװ א ןייז לָאזס ןעװ (2
 ;ןימ ןטייוצ ןופ טרָאװ ַא טימ ןוא ,"טלייצעג טינ גאט םעד, :ןעװעג טלָאװ
 ןימ רעטייװצ ןוא "םעד, זיא ןימ רעטשרע ּבױא ,"טלייצעג טינ טכאנ יד,
 :וויטאזוקא - *ןּבשעכ, .סנגיא סָאד --"ןכָאװ,; .וויטאזוקא סע זיא ,ייד,
 -ראפ ןּבשעכ םעד, (2 ,וויטאווקא םעד טרעדָאפ ?ןרילרַאפ, ברעװ רעד (
 --"םישָאדאכ, .וויטאזוקא זיא "יד:םעד, -- *ןריולרַאפ גנונעכער יד -- ןריול
 .וואא (ןּביױא .גרפ) ויטַאד:

 -לַאפגיוּב ןײק :ןעמיטשַאּב טינ ןפיוא םושעּב לַאפגיוּב םעד ןעמ ןעק ָאד--(סיוא-) דלאוו
 ףַא ןטייברַאפ ,(=סיוא-דלאוו םעד, ָאטינ) טינ ןעמ ןעק ןלעטשוצ וויטקעידא ןייק : ,ָאטשינ עמרָאפי
 זא -- ?ןעגנורדעג ןופרעד זיא עשז סָאװ ;(*סיוא-רימ , רעבָא ?סיוא-ךימ , ָאטינ) טינ ןעמ ןעק ךיא
 .טנַאירַאװניא ןא ,טרָאװ ןייא זיא *סיוא-דלַאװ,---וויטנַאטסּבוס ןיק טינ רָאג זיא'ס

 ןייז זַא ,עקפַאד טסולגעג ךיז טאה ,רעדיינש םעד דיװָאד ,רעטָאפ ןייז רָאנ !ןליּפשייּב ךָאנ

 ןופ רימ ןעניימ ,עזַארפ יד (ןענעייל רעדָא) ןרעה רימ ןעוו .(.לא .לָאש) רעטקָאד ַא ןייז לָאז ןוז

 טמוק וויטאנימָאנ רעד זא ,טניױװעג ןענייז רימ לײװ) וויטאנימָאנ ַא זיא "רעטָאפ ןיײז, זא .ּבױהנָא
 טמוק .'ויטאנימָאנ סלא ןעמונעגפוא ךיוא ךאנ טרעװ דיװָאד -עיציזאּפא יד ;(עזַארפ ּבײהנָא ןיא:

 רעטרעוו עקידרעירפ יד ןופ םענפוא םעד ןעיוּברעּביא זדנוא טגניווצ ןוא "רעדיינש םעד, רעּבָא
 ,רעביא ךיז רימ ןגייצ *טסולגעג ךיז טָאה , טמוק'ס ןעוו ןוא ;וויטַאזוקא רעדָא וויטאד א רָאג זיא'ס
 לַאפגיוּב רעד ,*םעד , ןיא טקירדעגסיוא ָאזלַא זיא *רעטאפ , ןופ וויטאד רעד .וויטאד א ןעװעג זיא ןטרָאד זַא

 א 4 ויפ .רעטָאפ טימ טמיטש רעכלעוו ,"דיװָאד , טימ טמיטש רעכלעוו ,"רעדיינש , טימ טמיטש רעכלעוו
 -אּב טייוו לָאמא ָאד ךיז טגייל וויטַאד ןייק) זוויטאזוקא ןא יצ וויטאנימָאנ א זיא "טלעג - .טלעג טמוק רימ

 ןטלאה ,ןעגנורדעג זיא ןופרעד--םעכיילא-םעלָאש ןטיירּב א ,ןסיורג א טמוק ךייא :ןַארַאפ .(לכייס ןפא טינ
 .יטַאזקא ןא זיא *טלעג טמוק סע  ןיא *טלעג , ךיוא זַא:

 -גיוּב ןיא *שַאלּפ , טימ *ןייו , טימ-טמיטש =ןייוו שַאלפ א  ןיא זא ,ןעמ טזייוורעד יו
 .ןייוו ןטיור שַאלפ א ןפיוק---ןייוו רעטיור שַאלפ א טייטש'ס ;לַאפ
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 ןופ עיציניפעד :ױזַא ןעמ ןעק ןלאפגיוב ענעדיישראפ יד ןריניפעד .7
 "גיב ירד יד ,ןולטנאטסבוס ןופ (עמרָאפ-לונ א קידנעטש) עמרָאפ יד זיא וויטאנימָאנ

 לא -רעּפ ַא ךיז וצ ןטפעהַאּב ,ןלַאפגיוּב ערעדנא וצ ץאזנגעק ןיא ,ןעק סאוו
 .טרָאװנָאז

 זיא סאוו ,ערעדעי ןוא ,"ךיד ,ךימ , עמרָאפ-לאפגיוב יד זיא וויטאזוקא
 .(טפעהאב ןיא עילָאר רעד טיול) ייז טימ שיגָאלאנא

 זיא סָאװ ,ערעדעי ןוא "ריד ,רימ,, עמראפ-לַאֿפגױב יד זיא ןויטאד
 .(טפעהַאּב ןיא עילָאר רעד טיול) ייז טימ שיגָאלַאנא



 וויסעסָאּפ

 ןייק טינ

 לאפגיוּב

 40 עז

 = עשש -

 -ערּפ א ךיז אּב ןבָאה ןעק סָאװ ,לָאפגיוּב רעֶד ויא ןויטאד :שרעדנא = |
 .(8 302 ןופ ןלאפ יד ץוכא) עיציזָאּפ

 .ויסעסָאּפ .ס
 -וס ןעימ עמרָאפ ַא ןדליב לָאמטסָא ןעמ ןעק וויטנאטסּבוס ַא ןופ ,8

 -רַאפ סרעטעברַא ןא :טייקירעהעגנָא טײטַאב סָאװ ,(עכעלנע רעדָא) ס-- סקיפ

 .װיס עס ָא פ טסייה עמרָאפ יד .רעטעברַא ןַא ןופ טסנידרַאפ רעד--טסניד

 =קעידַא רעד טמוקאב ,וויטקעידא ןַא ךיז וצ טפעהַאּב וויסעסָאּפ ַא ןעוו

 סיורפ רעגולק רעד ,רעדניק סנכָאש םעיינ םעד :עמרָאפ-וויטַאד יד ווייט

 .רעפטנע

 -נַאטסּבוס ןופ -לַאפגיוב , ןייק רַאפ וויסעסָאּפ ןטלַאה וצ טינ וויטָאמ רעלַאמרָאפ א זיא סָאד

 ןלַאפגיוב יד ןופ ּפָא םיא ןרייש עכלעוו ,וויסעסָאּפ םאֹּב ןטייהרעדנוזאב ערעדנא ךָאנ ןַארַאפ .וויט
 .וויטַאד ןוא וויטַאווקא

 -נודלעמ סמירייװַאכ יד ,ךוּב ַא סרעװַאכ םעד : ןוויסעסאּפ ןופ .ּפשייּב
 =ַאֹּב רעד ,עסיימ סעיוועט ,סענייט סבייוו רעד ,ןעיירעפיטש סכעלגניי יד ,ןעג
 ,טפעשעג סנעײוװצ יד ,סעיזַאטנַאפ ס'ָאסור ,עדער סיקצָארט ,ענָאטַאמ סעּב
 ךַאסַא .(ףיטש) ךעלקינייא-רוא-רוא סמענעי .,(.גרעּב) רעמינעּפ סנענױשרַאּפ יד
 -ַאד םעד םיא טָאטשנַא קידנצונאב) וויסעסָאּפ ןייק טינ ןדליּב ןוויטנאטסּבוס
 =ַאב ןוא סנזעוו עקידעּבעל-טינ ןופ ןעמענ סרעדנוזאב ,("ןופ , טרָאװ ןטימ ןויט
 ךעלטיפ יד :רע-- ,ךע- ,םי-- יװ ןסקיפוס ערעדנא טימ ןלָאצרעמ סרעדנוז
 -ָאלקיצנע יד ןופ טייקיטעט יד ,("ךעלסיפ סשיט םעד, יוװ רעטּפָא) שיט ןופ
 -עט סמיליקסַאמ יד, רעבָא ,"טייקיטעט סנטסידעּפָאלקיצנע יד, טינ ,ןטסידעּפ
 ,ןגָאז רעכיג ךיז טזָאל "שיורעג סרעמייּב יד, ,ןגָאז גנירג ךיז טזָאל "טייקיט
 "םעד ןופ ּבױהנָא רעד, ,(ןעמולּב יד ןופ ךעייר רעד) ?ךעייר סנעמולּב יד, יו
 ָאטינ) "ץלַא ןופ ףָאס רעד, ,('סָאד, ןופ וויסעסָאּפ ןייק ןרליב טינ ןעק עמ)
 .("ץלַא, ןופ וויסעסָאּפ ןייק

 רויסעסַאּפ רעד ןא ,(רוטַארעטיל רעשיטַאמַארג רעד ןיא) ןענעייל וצ לָאמַא סיוא טמוק'ס . רעשיגָאלָאדָאטעמ

 ןײװנָא

 307 עז

 ןטייהרעדנוזאּב

 -וויסעסָאּפ ןיא

 גנודליב

 939 עז

 912 עז

 טרילומרָאפ קיטכיר טינ זיא'ס .=ןופ , עיציזאּפערּפ רעד ךרוד שידיי ןיא ךיז טעדליּב (וויטענעג)

 ןופ טייטאּב םעד ךיוא ןטייטאּב ערעדנא ןשיווצ טָאה וויטאד-| ןופ ךָאנ ,וויטַאד ןטימ טמוק +ןופ ,

 .וויטענעג .אא ןשישטייד ,ןשיסור םעד

 -רַאפ ןוא וויסעסָאפ ןייק טינ ןדליּב *ייז ,ריא ,רימ ,סע ,יז ,רע ,וד ,ךיא  רעטרעוװ יד

 ;ןייז ,ןייד ,ןיימ , רעטרעוװ יד םיא טָאשנא ןצונאב רָאנ ,ןופ , טימ וויטאד ןפַא טינ םיא ןטייּב

 .וואא *רענייד ,רעניימ , רעדָא "רעייז ,רעייא ,רעזדנוא ,ריא

 עיצקנופ רעד ןיא ןבילברַאפ ןענייז ןוא ןויטענעג עקילָאמא ןענייז ...ןייד + ,ןייֵמ ,
 טיוּבעג ...ןגעװט(ע)גייד ןופ ,ןגעוװט(ע)גיימ ןופ :(ןטנַאיראווניא) ןקירדסיוא עטרענייטשרַאפ יד ןיא

 .*"ןגעוו סרעדניק יד ןופ , טימ שיגָאלַאנַא

 .גנורליּב -וויסעסאּפ ןיא ןטייהרעדנוזַאּב ,9

 ,סנצראה םעד :סנ- וויסעסָאּפ ןיא ןּבאה ןוויטנַאטסבוס עקיניא (
 ;סנבער ,סנשטנעמ ,סנריי ,סנטַאט ,סנדייז

 .סמענייק--רענייק ; סנצעמע--רעצעמע ;סנעמעוו ,סעמעוו--רעוו (2
 טאה ןוא ,ש ,צ ,ס ,שט ,ז טימ סיוא ךיז טזָאל וויטנַאטסבוס ַא ןעוו

 -יװָאמַארבַא :סע-- וויסעסָאּפ ןיא טמוק ,ףארט ןטצעל ןפַא טינ טנעצקַא םעד
 .סעצערעּפ ,סעצערָאּפ םעד ,סעצנערָאל ,סעזאיוב ,סעשט

 :עּבַארעדַא ןוא ,סעסקרַאמ ,סעצנוצ : ףארט ןטצעל ןפא טנעצקא םאב ךיוא רָאפ טמוק'ס

 צמרָאפ ַא ןָא טזייוו םיוּבנריּב .ש .(.גרעּב) *סעציוורוה  טינ עריכעיסַאב ס'ציוורוה עילַאדעג בער ,

 .גדא ייסנצערעּפ ,



 = ןע =

 יד טימ יסעסָאּפ ַא טעדליּב וויטקעידא רעטריוויטנאטסבוס א 0
 -רעמ) סע-- ,(ןימ רעטייווצ) סרע-- ,(ןימ רעטירד ןוא רעטשרע) סנ-- ןסקיפוס
 ןיא סמע- טמוק סנ-- טָאטשנָא .ןטלעז רָאפ טמוק עמרָאפ עטצעל יד .(לָאצ
 .םע-- טמוק ן- טָאטשנא ןעװ ,ןלַאפ עקיבלעז יד

 -עברָאטשעג רעד ,דייר סרעטלַא רעד ,ןגעמרַאפ סנכייר םעד ;.ּפשייּב
 .רעדניק סרענ

 ,רעזדנוא ,ריא ,ןייז ,ןייֵד ,ןיימ; רעטרעוו יד ךיוא ,ויסעסָאּפ א ,1
 -נאטסבוס םַאּב לקיטרַא ןקימיטשַאּב םעד ןרָאּפשרַאפ 'רעייז ,רעייא
 לבלעק סָאד--) לּבלעק סנכָאש םעד :ןעיטש יײז ןכלעװ ר ַא פ ,וויט
 סנכָאש םעד ;רעבָא ;(רעניײמ רעדורּב רעד--) רעדורב ןיימ ;(סנכָאש םעד
 .רעדורּב ַא רעניימ ,לּבלעק ַא

 :ןויטנַאטסּבוס עדייּב ןופ ןעלקיטרַא יד ןרעטנָאלּפ טינ

 לבלעק ַא לּבלעק ַא סנכָאש א סנכָאש ַא ) (

 | לּבלעק ַא סנכָאש םעד |
0 

( 
 לבלעק סָאד |} לבלעק סנכָאש ַא סנכָאש םעד

 לבלעק סנכָאש םעד )

 : טיײקיטײרייװצ א ךיז טמוקאב לָאצרעמ ןיא

 סנכָאש םעד ךעלבלעק יד-= סנכָאש םעד לבלעק סנכָאש םעד

 סנכָאש םעד ךעלּבלעק-- ךעלּבלעק לבלעק ַא סנכָאש םעד

 ענַײמ רעדיהב יד - רעדורּב ןיימ

 רעדורב ַא רעניימ

({ 

4 

( 

 עכט העה;ירפ-= ו
 ( רעדירב עניימ

 טרָאּפשרַאפ עלָאּפַאמ אֹּב זיא ָאד ;*עלָאּפַאמ א סנעמָאה , טינ זיא "עלָאּפַאמ סנעמָאה ַא ,

 ;*עלָאפַאמ סנעמָאה , טפעהאּב ןצנַאג םוצ לקיטרַא .סלא טמוק *א / ןוא לקיטרַא רעקימיטשאּפ רעד

 .טָאּבעג סטָאג א ,סענָאמכַאר סטָאג א :ךיוא ױזַא

 יר רעדָא וויסעסָאּפ רעד טייטאּב'ס סָאװ ,"טייקירעהעגנָא, יד ,2
 : קיטרַאנדיײשרַאפ ןייז ןעק ,.וװ .א .א "(רע)נייד ,(רע)ניימ , רעטרעוו

 עניימ ;זױה סנאמגערּב :םוטנגיא סלַא טייקירעהעגנָא עשידירוי (
 .רעכיּב

 .רעּפרעק סנשטנעמ םעד :ןצנאג ַא וצ לייט ַא ןופ סעכייש (2
 ,ןעשיומ וצ עייגענעּב רעדורּב א--רעדורב א סעשיומ :"וצ עייגענעב,

 רעניימ ,רעטעּברַא םעד עײגענעּב טניירפ ַא--טניירפ א סרעטעברַא םעד
 .רעװַאכ ַא רימ--רעװַאכ ַא

 ,ןצערעּפ ןופ ןּבירשעג ,קרעװ--קרעוו סעצערעּפ : רעגנײרבסױרַא (4
 ,גנוניימ סרענדער םעד

 =גולק סנשטנעמ םעד :רעציזאּב ריא וצ טפאשנגייא ןופ סעכייש (5
 ,טפַאש

 .סנזַאכ םעד לטָאמ :ןעמָאנ סװערָאק ַא ףא ןָאזרעּפ ַא ןופ ףורנָא (6
 ןיא ,דנַאל יד--) דנַאל רעזדנוא :לייט ַא וצ ןצנַאג ַא ןופ סעכייש (7

 רעכלעוו ןיא ,עקײשטַאי יד=-) עקײשטַאי ןיימ ,(רעגריּב ןענייז רימ רעכלעוו
 .וװ .א .א טָאטש ןיימ ,סַאלק ןיימ ,(דילגטימ ַא ןיּב ךיא

 .סערדַא סרעטלָאװ ,ןעמָאנ סנינעל :ןסעכייש ערעדנא ענעדיישרַאפ (8

 ןוא וויסעסָאפ

 לקיטרא

 ןופ טײטַאב

 וויסעסָאפ

 207 עז
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 רעד ןעו .ןָאזרעּפ ַא וצ טייקירעהעגנא טייטאב וויסעסָאּפ רעד ,2
 יד זיא ,ןָאזרעּפ ןייק טינ םעצעעּב טייטאּב סָאװ ,וויטנַאטסּבוס א זיא וויסעסָאּפ
 . םיא ןלעטשרָאפ) דנַאטשנגעק םעד ןריציפינָאסרעּפ וצ םעריוג עמרָאפ-וויסעסָאפ
 ןיא ;שיױרעג סרעמייּב יד--רעמייּב יד ןופ שיורעג רעד .גרפ .(ןָאורעּפ סלא
 סלא טאטשנא) "רעצעמע, סלַא טַאמיק רעמייּב יד ןעניישרעד לַאפ ןטצעל
 .("סעּפע,

 וויטאד םעד--ןעמענ-ןָאורעּפ ןופ וויסעסָאּפ ןטָאטשנא לָאמַא טצונאּב עמ ראפ גנוגערָאור
 סמעכײלַא םעלָאש, .טשנַא (ןעמעכײלַא םעלָאש ןופ קרעװ יד :"ןופ , טימ ליטס ןטכעלשי

 ךיא ."גנוטערטסיורא סיקצָארט ,, .טשנא "ןיקצָארט ןופ גנוטערטסיורא יד, ,"קרעוו
 .ךעלשידיי טינ ראפ סע טלַאה

 עשיטעטניס ןופ טייּברַאפ רעד וַא ,ןענעקרענָא ןעמ זײמ טקנוּפדנַאטש ןרעטייוו א ןופ ,סעמע

 ,ךיז טכוד ,לַאפ םעד ןיא רעּבָא ,ךַאיּפש רעד ןיא סערגָארּפ א לַאלכיּב ויא עשיטילַאנַא ףא סעמרָאפ

 ,סעמרָאפ עשיטילַאנַא וצ שידיי ןּופ געוו ןפַא עידַאטס רעכעלריטאנ ןייק טימ טי ןָאט וצ רימ ןבָאה

 -ךַארּפש םעד ןיא גנורעדנע ןא טימ .ה .ד ,שיסור ןופ גנוקריו רעטקיטכעראּב טינ א טימ רָאנ

 -ךַארּפש םגיא גנורעדנע רעקידנכערּפשטנַא רעד טימ לעלַארַאּפ טינ טייג סָאװ ,םיריכעי ןופ ץונאּב
 .קלָאפ ןופ שוכ

 רענייא טפעהאּב ,ןוויסעסָאּפ ייר עצנַאג ַא רָאפ טמוק לָאמטּפָא ,4 טייקנוויסעסָאּפ
 .יירא ןטַאט סנטַאט סנטַאט ןיא ;םיסיימ סנוז סרעמערק םעד :ןרעדנַא םוצ

 :לַאפגיוּב א ןשרעהאּב לָאז וויסעסָאּפ א ,רָאפ טמוק רעבָא ןטלעז רעייז
 רעיורט סעגעלַאק ערעייא ןופ סמענייק טינ ןוא ןרעייא טינ טינ ןפראד רימ
 ךיז טגעייל רע רעּבָא ,ןבָאה טינרָאג ץַאז ַאוא וצ ןעמ ןעק לַאמרָאפ .(ווייל)
 .ךעלרעווש

 טרעוו ןוא וויטנאטסּבוס ַא וצ טפעהַאּב לַאלכיּב טרעוו וויסעסָאּפ ַא ,5
 .ויטאזוקא ןופ *"ךעּפייה, רעד רע ןיא םעד ןיא .ברעוװ ןייק וצ טפעהאּב טינ
 "פא טינ ךיז טגָאז; וויטיניפניא רעטריוויטנאטסּבוס ַא וא ,רעּבָא ןסייוו רימ

 טרעװ טשרע .םינַאפיוא-טפעהאּב עוויטנַאטסּבוס ןופ טינ ,עלַאּברעֹוו ןופ טינ 227 עז
 ןעק ,ּברעװ א ןזיא רע שטָאכ ,וויטיניפניא רעד :טקיטעטשאּב לָאמַא ךָאנ סע עגאלנשיוווצ יד
 וצ ןטפעהאּב קיטייצניא ןעק רע :רעמ ךָאנ .ויסעסָאּפ א ךיז וצ ןטפעהאּב -נאטסּנוס ַא ןופ
 ןופ, עקַאט) וויטַאזוקא ןא--רערעדנַא רעד ןופ ,וװיסעסַאּפ ַא טייז ןייא ןופ ךיז -'?נ'* ןטריוויט

 ,ךוּב ַא ןענעייל סעשיומ :(שעמאמ "טייז רערעדנא רעד ןופ, ןוא "טייז ןיא
 : .רעדיל ןעגניז ןייז

 .וויטקעידא .ע
 .עיצאטנילקעד 1

 ןוא-ןימ-,לָאצ ענייז עלַא וויטקעידַא ןא ןופ ןרליב ,6 עיצאנילקעד
 .םיא (ןגייב) ןרינילקעד טסייה סעמ וויטקעירא ןופ

 :ַאוַא זיא עיצאנילקעד רעשיוויטקעידא ןופ עמעכס עלַאמרָאג יד

 לָאצרעמ לָאצנייא
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 : .ּפשייּב

 ןשטנעמ עקרַאטש|(ע)קרַאטש סָאד ,דניק (סע)קרַאטש א יורפ עקרַאטש א | ןַאמ רעקרַאטש א| וויטאנימָאצ
 דניק |

 6 : (ע)קראטש סָאד ,דניק(סע)קראטש א
 ןשטנעמ עקרַאטש וק : 6 וי עקרַאטש א | ןַאמ ןקראטש א | וויטאווקא

 ןקרַאטש םעד ,דניק (ןןקרַאטש א
 ןשטנעמ עקרַאטש דניק | יורפ רעקרַאטש א | ןַאמ ןקראטש א | וויטאד

 -נַא רעד ןופ קיגנײהּפָא זיא ןימ ןטירד ןופ וויטַאזוקא-וויטאנימָאנ רעד
 : לקיטרא ןופ טייהנזעוו

 .(דניק טוג סָאד :ןטלעז) דניק עטוג סָאד
 .(דניק סעטוג א :ןטלעו) דניק טוג א
 ,(דגיק סעטוג :ןטלעז) דניק טוג
 אב ןוא ןוויטקעידא עקיפארטנייא ַאּב ךעלכעזטּפיױה טמוק ,סע--טינ ,ס--

 ,ךעל--,קי--טימ ןוויטקעידא
 ןטיברַאפ ג רעקיפארט סקיפוס רעד טרעװ  (גְנָאטּפיד) טָאי ךָאנ ,7

 ,םענייש ,םעיינ א :םע-ףא
 .ןקנארק ,ןגנוי ,ןלעדייא ,ןמורק א :נ טּביילּב--,קנ ,גנ ,ל ןקיפארט ,מ ךָאנ רעבָא

 רעּבָא) טפָא טמוק ,נ ,ל עקיפארט טימ סיוא ךיז טזָאל עמעט יד ןעוו
 -אּב ,ןלעדייא ,רעלעדייא --?דייא :ןעיײא-ריסנעּפמָאק ַא (קידנעטש טינ

 טינ) רענרעבליז--(*ןרעּבליז רעבָא ,ענעטלאהאב ,רענעטלאהַאּב-ןטלאה
 | ,(רענערעבליז

 ,רעד ןוויטקעידא יד ןבָאה (קיסָאמלגערמוא) עיצַאנילקעד רעדנוזַאּב א
 .רעדלא ,רעד--טָא

 .ץנעי לָאמַא טמיק ס(ע)נעי .טשנא
 עיצַאנילקעד רעד ןופ גנורעמירָארַאפ וצ ץנעדנעט א ךיז טקרעמ'ס ,8

 ענעדײשרַאפ שיטענָאפ לָאצ רעד ןופ גנורענעלקרַאפ וצ .ה .ד ,וויטקעידא ןופ
 | : ןריטאטסנָאק ךיז טזָאליס .סעמרָאּפ

 םוצ ךעלנע) ע--סקיפוס םעד טּפָא טָאה ןימ ןטייווצ ןופ וויטאד רעד (ג
 : ןליּפשייּב .(וויטַאזוקא--ויטאנימָאנ

 -עג א ,עצנַאג א עמָאשענ א טימ ;(.רבא) טײקטכַארטרַאּפ עקיור טָאטשנא
 (ּפָא גילפ עטקינײּפעג א ןופ ןעמושז סָאד ;(.לא .לָאש) ענייר א ןוא עטנוז
 .כא גונעג טגײלעג טינ ;(קינזער) עכיצער ןוא יירעשטיווק עכעלקערש א טימ

 עלָאּפַאמ עסיורג סערװילטעּפ ךָאנ ;('סעמע;) טעברא עשידיי יד ףַא גנוט

 ,("סעמצ;)
 ? וויסעסָאּפ םַאּב ךיוא סע ךיז טקרעמ יצ

 -אנימָאנ םנופ סקיפוס םעד טּפָא טָאה ןימ ןטירד ןופ וויטַאד רעד (2
 ; ןליּפשייב .(.א .א סע--) וויטאזוקא:וויט

 ;(ּפָא) ןלעפעג לדיימ סעדעי זומ רע ;(.רבא) עלעקניוו סעכעלטיא ןיא לופ
 (.רבָאד) טרָאװ עשירעדליב ענייש סָאד ןופ טריפעג ןוא ןפורעג ,טקעװעג

 עשיסקאטניס ןיא גנורעמירָאראפ עדעי יו ,גנורעמירָאראפ-עיצַאנילקעד ןופ גנוניישרעד יד

 -עק לָאז ךיא זא ,לַאירעטַאמ ןשיטקַאפ קינייװ וצ רעּבא ּבָאה ךיא ,וויסערגָארּפ זיא ,סעמרָאפטראוז

 .ריפסיוא (ןשידָאטעמ ןּוא ןשיטילָאּפ-ךארפש) ןשיטקארּפ א ןכאמ ןענ

 .ןויטקעידא עכעלרינילקעד-טינ ןַארַאפ ןענייז ,טגָאזעג ןיוש יו ,9
 :ןרעהעג רעהא

 זיא *רענרע בליז. ןּופ עמעט יד רעּבָא ,ָאטינ זיא "?ןרע בליז, טרָאװ ןיק שטָאכ (*
 : .ןרעבליז

 קיטאמארג 8

 504 לז

 5 3 עז

 284 עז

 קינכעטָאװגניל
 ףיז טקיטיינ

 ןשיטקאפ ןיא
 לאלרעטאמ

 -רינילקער טינ
 -קעידא עכעל

 ןוויס
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 .ּב .צ ,טריטנעצקא טינ) ןייק ,(עראס) אראס ,א רַאפ סָאװ 4
 .(?ָאטינ ןענייז טסעג ןייק,

 -ניירא ןעמ ןעק "אראפ , ןּוא *סָאװ, ןשיווצ :רעטרעוו יײװצ יא "א ר ַא פ ס א װ;
 .טינ--"א. ןוא "ר א פ. ןשיוצ ,("קעליכ א רַאפ קידניא םעד זיא סָאװ,) רעטרעוו ערעדנא ןלעטש

 וו .אי,א יירד ,ייווצ (2

 -בא אב "סיורג , ןוא ןעמענ עשיפַארגָאעג ַאּב *ּבלַאה ,ץנאג , 6
 =עגסיוא זיא רע ;ןופרעד טדער עװקסָאמ ץנַאג :לקיטרא ןָא ןעמענ עטקארטס
 ;רַאַאצ סיורג טָאה רע ;דיירפ סיורג טימ ;װָאקרַאכ ּבלַאה ;עקירעמא ץנַאג ןעוו
 .סערעטניא סיורג טימ

 עשיפַארגָאעג ןופ ןוויטקעידא יד עייגיונעּב ךיז טקרעמ שינעלקאווא 4 47 עז
 ןשידנוב ןקסנימ ןיא :רָאפ טמוק'ס ;...רעקסנימ ,רעדנעלסור :רע--טימ ןעמענ

 ןכעלטפַאשטריװדנַאל ןקסנימ םאּב עיצקעס עשימָאנָארגַא ;("רעקעוו,) בולק
 ,(דייר ןופ) טַאירַאטעלָארּפ ןדנעלסור םעד ןופ רעריפנָא רעד ;("רעקעוו,) לזיירק
 א אב יו ,ןימ ןטשרע ןופ ויטאד םעד ןדליב וצ ץנעדנעט א .ה .ד

 .|-- סקיכוס ןטימ ,וויטקעידא ןכעלרינילקעד
 ,טייז ןייא ןּופ ?ויסערגָארּפ ?עיגאלאנא טול גנודליביינ, ןּופ ץנעדנעט עקיזָאדיד זיא יצ

 -ַײװצ רעד ןופ ;גנוניישרעד עוויסערגָארּפ א סעמרָאפ-טרָאװ עשיסקַאטניס ןיא גנורעמירָארַאפ יד זיא
 -ראפ יד .ה .ד ,סעמרָאפ יד ןופ גנוכיילגסיוא יד וויסערגָארּפ רעקיניײו טינ רעּבָא זיא טייז רעט
 ךָאנ ךיז טלַאה וויטקעידא ןופ עיצאנילקעד יד לפיוו ףא .ןעמאנסיוא לָאצ רעד ןופ גנורענעלק

 עכעלרינילקעד טינ יד ךיוא ןעוו ,וויסערגָארּפ ,סיוא-טזייוו ,זיא (ןימ ןטשרע ןיא סלַאפנדעי) טסעפ
 דַאּב (ןוויטקעידא ערעדנא יװ ךיילג ןעמונעגפיוא שוכ-ךַארּפש רעזדנוא ןיא ןרעו סָאװ) ןוויטקעידא
 א ןיא טייקידנעװטיונ א ,סיוא-טזייוו ,טליפ ,"בולק ןקסנימ,, טגָאז סָאװ ,רעד ,עיצַאנילקעד א ןעמוק
 ךיא. עמרָאפ רעשירארעטיל רֶעֹד ןיא טינ טניפעג רע ןכלעוו ,וויטאד םנופ ןעמיס ןקראטש גונעג -

 ."ּבולק רעקסנימ

 סָאװ ,ןעמונעג שיוואלס ןופ ,ןוויטקעידא עּפורג א ןארַאפ ויא רעטייוו
 -רָאפ עלא ןיא ע-- סקיפוס ןטימ ,ךעלרינילקעדמוא טצונַאּב לָאמטּפָא ןרעוו
 ענדָאמ א ;(.לא .לָאש) לרעכָאב עקּפעשט א ןוא רענייש א :.ּפשײב .סעמ
 .לָאש) טַאטשנזײא ענדיּב רעד ;(.לא .לָאש) דלָאנרא רעד טָא ןעוועג שטנעמ
 ,ןסָאכ םעד ךיז טסולגרַאפ לָאמניײא ;(.לא .לָאש) םינָאּפ עװארָאק א טימ ;(.לא
 רעקַאמשעג זיא סע ;(.לא .לָאש) םויטסָאק םעד ןצוּפסױא ,לרעכָאב עקּפעשט א
 .(.רֹּבא) טייקסיז ערקירּפ רענעי ןופ רעמ ליפ ןוויימ םעד

 א ןגעו ,ןשטנעמ םענדָאמ א ,שטנעמ רענדָאמ א :טרינילקעד יז ןרעװ טקעלַאיד ןיימ ןיא

 -אס םעד ,רעטסערג עמאס רעד :"עמאס, טרינילקעד טינ טרעװ טקעלאיד ןיימ ןיא .יורפ רענדָאמ
 .טנאוו עמאס רעד אּב ,גערּב עמאס םוצ ,ןטסערג עמ

 גנודליּביינ

 עיגָאלאנא טול

 א טימ רָאנ ךיז ןטפעהַאב ןוויטקעידא עכעלרינילקעד טינ עקינייא ,0 ,ןוויטקעידא
 .אזא ,םוש ןייק :(לָאצרעמ ןייק טינ ןבָאה) לאצנייא ןיא וויטנאטסּבוס -על וויטקעפעד
 .לקיטרַא רעקימיטשַאּבמוא רעד ךיוא רעהעג רעהא לָאצרעמ .עּבאג

 ."(עקיטעזא ,עניוזא) עכלעזא ,, טמוק "אזא, ןופ לָאצרעמ רעד טאטשנא
 רעד ןיא .טינ לָאצרעמ ןייק ןּבָאה רעדיווטעי ,רעדעי רעטרעוו יד ךיוא

 -טעי ,ןשטנעמ ןדעי טימ) ךעלרינילקעד--ןדיישרַאפ טצונַאב ייז ןרעװ לָאצנייא
 .('ורפ רעדיװטעי ,ןשטנעמ רעדעי טימ) ךעלרינילקעד טינ רעדָא ,(יורפ עדיוו

 רע טמוק לָאצנייא רעד ןיא רעבָא ,לַאמרָאנ טרינילקעד טרעװ "רענױזַא,
 סָאד .("שטנעמ רעניוזא, ָאטינ ,"רענױזַא שטנעמ א,) וויטנאטסּבוס ןכָאנ זיולּב
 ,רערעייא ,רערעזדנוא ,רעריא ,רענייז ,רענייד ,רעניימ,, וצ ךעייש זיא סנגייא

 ."רערעייז 261 עז
 .עלא ,םעלַא ,(םעד ,סָאד ,יד ,רעד) לַא :סעמרָאפ עקיזָאד יד טָאה "לַא;

 םעלא ןופ ,ןטיירג םעלא ףַא ,רָאיצרַאװש (עדלַא) ידלַא וצ ,סטוג סָאדלַא :.ב .צ
 ,ןשטנעמ עלא ,ןטוג



 = עצפק- =

 סָאװ ,רעטרעוו ךיז ןרעדנע "ןייא ,רעייז ,רעייא ,רעזדנוא ,ריא ,ןייז ,ןייד ,ןיימ/ ,1

 ןיימ ןדיישרעטנוא רעּבָא ףראד עמ ...ענייד ,עניימ--לָאצרעמ רעד רַאפ ,...ןייד

 ןרָאּפשרַאפ ןוא) וויטנאטסבוס ןראפ רָאנ ןעמוק .א .א ןיימ : רעניימ ןוא

 וויטנאטסבוס ןכָאנ ןעמוק .א .א רעניימ ,(לקיטרַא ןקימיטשאב ןייז ייברעד
 .קידנעטשּבלעז רעדָא

 ;לָאצ ןטיול רָאצ ךיז ןרעדנע *א סעּפע ,א םַאטס ,א רעסָאװ ,א טַאלג ,א יוזא ,ןימ א.

 ;ווירּב םַאטס ןוא ןטנעמוקָאד ,ןטכיראּב :.ּפשייב .סעּפע ,בַאטס ,ערעסָאװ ,טַאלג ,יוזא ,ענימ :לָאצרעמ

 .(םולּבנרָאק) ןעגנולײװרַאפ יוזא ןוא רעטאעט סָאד ,ערעּפָא יד טכוזאב יז

 טינ יי...ןייד ,ןיימ , ןטלאה טינ ןעמ ןעק ,וויטקעידא ןופ עיציניפעד רעזדנוא ַאּב קידנּביילּב
 סַאלק רעדנוזאּב א זיא'ס ;ןוויטקעידא עכעלרינילקעד טינ רַאפ טינ ,ןוויטקעידא עכעלרינילקעד רַאפ
 .ףףוויטקעידא עכעלרינילקעד-ּבלַאה,

 ,גנומיטשטימ עשיוויטקעידא ;2

 -רינילקעד ַא .וויטנאטסבוס ַא טימ ךיז טפעהאב וויטקעידא ןא 2
 ,לאפגיוּב ןוא ןימ ,לָאצ ןיא וויטנאטסבוס ןטימ טימ טמיטש וויטקעידַא רעכעל
 עמרָאפ.לאפגיוב ןוא עמרָאּפ-ןימ ,עמרָאפ-לָאצ ענעי רעדָא יד טמוקאּב .ה .ד
 םנופ עילָאר רעשיסקאטניס ןוא טיײקירעהעגנָא-ןימ ,עמרָאּפ-לָאצ רעד טיול
 .וויטנאטסּבוס

 ,וויטנאטסּבוס ַא טימ ךיז טפעהאב וויטקעידא רעכעלרינילקעד-טינ ַא
 ,גנומיטשטימ םוש ןייק ןָא ,ךיז טיײטשרַאפ

 ויטקעידַא רעד ןעמָאנ-ףָאטש ַא ַאב טמוק (שיװטיל) שיטקעלאיד 2
 :ןרעהעג רעהַא .ריּפאּפ עסייו ,רעסאוו ענייר ,ךלימ עסייה :לָאצרעמ ןיא
 ,וועלייכ ,רעבליז ,ץלַאז ,ןייוו ,רעסַאװ ,טלעג ,דלָאג ,טיורב ,טולּב ,ריב ,ןזיײא
 .א .א רעּפוק ,רעקוצ ,שיילפ ,ריּפַאּפ ,לעמ ,לּבעמ

 ןעק ,ןימ רעטיײײװצ רעד טינ ,לָאצרעמ יד עקאט זיא'ס זַא ,ןזייװרעד
 טימ, ,(לָאצניא ןימ רעטייװצ) "עיגרענע רעשירפ טימ, :ויטַאד ךרוד ןעמ
 -- ָאולא) "ךלימ ('רעשירפ, טינ) עשירפ טימ, ,(לָאצרעמ) "סעכיוק עשירפ
 .(לָאצרעמ

 טינ ,"טפיול ךלימ יד ,,) ןלָאצנייא -- ןעמענפָאטש יד ןענייז טרָאװנָאזרעּפ ַא עּבַאגעל רעּבָא

 וצ ןטפעהַאּב ןעמענּפָאטש יד ןעװ ,ץֹונאֹּב רעטעשָאּפ ַא רָאפ רעטפָא טמוק שירַארעטיל .("ןפיול,
 .רעסאוו ענייר סָאד ,רעסַאװ ןייר ,ךלימ רעסייה טימ :לָאצנִייא רעד ןיא וויטקעידא ןַא ךיז

 טײטַאּב סָאװ ,לָאצניא ןא וצ טפעהאּב טמוק *עלַא, לָאצרעמ יד 4
 -יוכ ,רָאי ,גָאט ,רעמוז ,רעטניװ ,ךָאװ ,(טנװָא ןדעי--=) טנװָא עלַא :טייצ ַא
 ּפָא ךיז ןעמ טגירק , .װ .א .א ָאש ,ןגרָאמירפ ,ךעסייּפ ,רָאי-יײנ ,לָאמ ,שעד
 .(.רָאװ) "רָאי עלַא עליכעמ ךיז ןעמ טעּב ,ןרָאי עלַא

 -עידַא רעד טמוק "ייז ,ריא, לָאצרעמ - טייקכעלפעה רעד אב 5
 ,ריא ;רעגולק ַא טייז ריא :(לָאצרעמ ןיא ברעוװ רעד ןוא) לָאצנייא ןיא וויטק
 .רעכייר א ןענייז ייז ;ןדייר יוזא טלָאז ,רעגולק אזַא

 ןרעוו טעװ .ּב .צ ,ןימ םנופ קיגנײהּפָאמוא .וו.א.א סנייז ,סנייד ,פניימ רָאפ טמוק'ס 6

 קיניו וצ ךיא בָאה גנוניישרעד יד ןריציפילַאװק וצ ףַא .(ווָאניסונ) ןגעמראפ רעשינאגוָא ןַא סנייז

 .לַאירעטַאמ

 -ןימ ַא ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה וויטקעידַא רעטריוויטנאטסבוס ַא ,7
 וצ ,וויטנאטסבוס םענעי ןופ ןימ םנופ לָאמטּפָא קיגנײהּפָא זיא יז .עמרָאפ
 ,עטשרע יד :.ּב .צ ,ויטקעידַא רעד ןייז טפעהאּב טנעקעג טלָאװ'ס ןכלעוו
 ;(.גדא עטרעװַאכ ,ןרעגריב ,יורפ טטשרע יד) ןּפָארטעג ןטרָאד ּבָאה'כ סָאװ

 ם"

 -לָאצ ַא רָאנ ןּבָאה ,ןימ -- לָאצנײא ןופ ןלאפגיוּב ןוא םינימ עלַא רַאפ :לָאצ רעד טױל זױלב
 עמרָאפ

 ןטייהרעדנוזאב

 --יוויטקעירא ןיא

 -יטשטימ רעש

 גנומ

 93 עז

 -ּבוס ןופ ןימ

 ןטריוויטנאטס

 וויטקעידא



 עשילרעטסיוא ןא

 גנוניישרעד

 -ּפָא ,וויטקעייא

 -גייא קיגנייה

 ַא ןיפ קיטייצ
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 .(.גדא רעטקָאד ,שטנעמ רעטסעב-=) גרעבדלָאג ףָאסלָאקּפָאס זיא רעטסעּב רעד
 ןטקארטסּבַא ןַא טָאה רע ןעװ - ןימ ןטירד ןיא וויטקעידַא ַאוַא טמוק לָאמַא
 עטשרע יד, :שטָאכ) ...ןָאט ןגרָאמ לעוװ'כ סָאװ ,עטשרע סָאד .ב .צ ,טײטַאב
 .("וטפוא רעטשרע רעד ,ךַאז

 .סעּב רעד ,ןעיורפ יד ןופ ענייא ,ןשטנעמ יד ןופ רענייא , יו ,סעיצקורטסנָאק עכלעזא ןיא
 -טימ ַא ,לאמראפ ,ןעזנייא ןעמ ןעק ,.גדַא "סנרעכוזאּב יז ןופ עטשרע יד ,סרעּבײרש יד ןופ רעט

 ןטרינידראּבוס םנופ לָאצניײא רעד טימ (ןטריוויטנאטסּבוס) וויטקעידא ןשיווצ ןימ ןיא גנו:יטש

 טינ ,רעקירינידרָאּבוס רעד טימ זיא .טיִמ-טמיטש עמגאטניס ַא ןעוו ,זיא ךעלנייוועג) וויטנאטסבוס

 .(רעטרינידרָאּבוס רעד טימ

 ,גנויצ עלעּפָאט 3

 ַא רַאפ יז טלאה'כ, :טפעהַאּב םעד ןריילַאנַא ןליו רימ ןעו ,8

 טמיטש "רענייש ַא ראפ, :טייקרעװש ַאוַא ףַא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ,"רענייש
 טלאה'כ ,םענייש ַא ראפ םיא טלאה'כ -- .גרפ) לָאצ ןוא ןימ ןיא *יז, טימ

 ּברעוו ַא ןופ -- "רענייש , ,ויטאזוקא -- *י) לַאפניוּב ןיא טינ רעּבָא ,(ענייש רַאפ יו וי* ו":נאטסּגוס

 ראפ גנונערָאול

 זיירג ַא

 "טלאה'כ;, ןופ קעּפָאסילּב קיגנײהּפָא "רענייש ַא רַאפ , זיא ?אפגיוב ןיא .(וויטאד
 -נייהּפָא זיא "רענייש ַא רַאפ, וַא ,סיוא טמוק ,(רַאפ עיציזָאּפערּפ רעד ךרוד)
 -עּפָאט ןפור ןעמ ןעק גנוניישרעד ַאזַא .סעמגאטניס ייווצ ןופ קיטייצנייא קיג
 .גנויצ על

 :עזַארפ .ַאזַא ןיא גנויצ עלעּפָאט יד זיא רָאלק רעקינײװ לסיּב ַא
 ?ןקנַארק ַא; זא ,ןטכוד טנעקעג ךיז טלָאװס .ןקנארק ַא רעװאכ םעד ףערטכ
 -גיוב ןיא ךיוא רָאנ ,לָאצ ןוא ןימ ןיא רָאנ טינ "רעװַאכ םעד , טימ טמיטש
 ןעק "ןקנַארק ַא, ןופ וויטאזוקא רעד רעּבָא .(וויטאזוקא -- וויטאזוקא) לאפ
 ןופ -- "רענייש ַא רַאפ, וויטַאד רעד יװ) 'ףערטכ, ןופ קיגנײהּפָא ןייז ךָאד
 ןופ גנויצאב יד לפיװ ףַא .עיגָאלַאנַא וצ ןדנעװ ךיז רימ ןזומ .("טלַאהכ,
 ןופ גנויצאב רעד טימ שיגָאלַאנַא ָאד זיא "רעװַאכ םעד, ןוא "ןקנַארק ַא,
 -אב רעד ,רעטייוו ,לפיוו ףַא ,ליּפשייב ןקידרעירפ ןיא *יז , ןוא ?רענייש ַא,
 ףערטכ, יװ שרעדנַא רָאג טיובעג זיא "ןקנארק ַא רעװאכ םעד ףערטכ, טפעה
 ףַא ,('רעוואכ, וצ זיולב עקַאט ךיז טיצ "ןקנַארק, ּוװ) "רעװַאכ ןקנַארק םעד
 טָאה "ןקנַארק ַא רעװַאכ םעד ףצרטכ, ןיא זַא ,ןעמעננָא רימ ןגעמ ליפ יוזא
 .גנויצ עלעּפָאט ַא ?ןקנַארק ַא,

 -ָאט טימ ויטקעידַא ןַא זַא ,לַאלק ַא ןלעטשטסעפ עקאט ָאד ןעק עמ
 ,(טינרָאג -- לָאצרעמ ןיא) לקיטרַא ןקימיטשאּבמוא םעד טָאה גנויצ רעלעּפ
 .וויטנאטסּבוס םַאב לקיטיַא םנופ קיגנײהּפָאמיא

 !ןקנַארק ַא ריד ןעמ לָאז ןגָארטנײרַא :גנויצ רעלעּפָאט ןופ ןליּפשיײיב
 רעלעּפָאט טימ וויטקעידַא ןַא (.לֵא .לָאש) !ןטיוט ַא ריד ןעמ לָאז ןגָארטסיױרא
 ךיא ףערט ןקנַארק ַא, :וויטנאטסבוס ןכָאנ עקפאד ןייטש טינ ףראד גנויצ
 ךיא ןָאקרעד ,טנייה טסיב וד יװ ןכלעזא ;("ןקנארק, ףַא טנעצקַא טימ) 'םיא
 .טִיַנ ךיד

 ,ןרערט וצ זיּב רעטרירעג ַא,, :וויטאנימָאנ ןיא ןייז ןעק גנויצ רעלעּפָאט טימ ,ןויטקעידא ןַא

 רַאפ ךיז טגָאלק ,עטנייוראפ ַא ,לּביײװ סָאד ,(.ּפא) םעליוא ןופ טיירדעגקעווא עכדרָאמ ךיז טָאה

 זיא (ץאזפוא ןַא ןופ ןעמונעג) ןעייר עטשרע יד ןיא עכעלקילג עלַא ןציז : עזארפ אזא .(.ּפא) ןערעיוו

 טיצ *עלַא, ןוא ,*עכעלקילג, ןייז ןעק טקעיּבוס רעד :(עיצַאנָאטניא יד ןרירָאנגיא ּביוא) קיטיירייווצ

 רעד טניימעג טָאהכ יװ) רעדָא ,(..ןציז ,ךעלקילג ןענייז סָאװ ,עלא) וויטקעידא סלא םיא וצ ךיז

 -אנימָאנ ןיא וויטקעידא ןַא זיא ?עכעלקילג , ןוא ,"עלַא , זיא טקעיּבוס רעד (ץאזפוא םנופ רָאטװַא

 -עכעלקילג , ףראד לאפ ַאזַא ןיא) .(...רעלקילג קידנעייז ,ןציז עלא) גנויצ רעלעּפָאט ַא טימ וייט

 .(סעמָאק טימ טפירש רעד ןיא ןרעוו טלייטעגסיוא



 = ווי =

 .ויטקעידַא ַאּב ויטקעידַא 4

 -ּפָא .וויטקעירא -עלרינילקעד-טינ ַא) וויטקעידַא ןַא ןעו ,ןלאפ ענעטלעז ןאראפ ,9
 ןא ןופ קיגנײה ָאזַא :ויטקעידַא ןַא וצ רָאנ ,וויטנאטסבוס ןייק וצ טינ טפעהאב זיא (רעכ

 ויטקעייא יא 'ַאזַא, זַא ,זדנוא טגָאז שוכ-ךארּפש רעראבלטיממוא רעד) שטנעמ רעטוג

 (עקיטעזַא ,עניוזא) עכלעזַא; ,('רעטוג, וצ רָאנ ,"שטנעמ , וצ טינ טפעהאב
 ויטקעידַא ךיוא רעהעג רעהַא ."שטנעמ רעטסעּב עמַאס רעד ,ןשטנעמ עטוג
 עכלעו ַא ,רעדיײלק ענעסירעצ יירד עצנַאג ,לבור ןעצ עצנַאג :ןעמָאנ-לָאצ ַאּב
 .ןַאמ טרעדנוהפניפ

 .ןעמענלָאצ 5

 -לָאצ ןופ ץונאב ןיִשרַא יירד :לָאצנייא ןיא ןעמָאנסָאמ רעד טמוק ןעמאנלָאצ ַא ַאב ,0
 -לָאצ אב עמרָאפ טינ) טפארק-דרעפ 100 ,ָאש 5 ,טנופ ןעצ ,יײרד ןישרַא ןַא ,("ןענישרַא, טינ)
 שמע א א יליפיווא ,לפיוו , ךיוא סיורא ןטערט ןעמענלָאצ סלַא .('ןטפערק-דרעפ,
 ןוא ,ןַאמ 15 :ןשטנעמ ןליײצ סַאּב "ןַאמ, סיורא ןטערט ןעמענסָאמ סלא
 ."ןעלטרעפ, טינ ,לטרעפ יירד ,טרעדנוה ייווצ : עפוג ןעמענלָאצ

 :לָאצרעמ ןיא טמוק ןעמַאנסָאמ רעד .ה .ד ,ןעמַאנסיױא
 -עס 20 ,סעקיּפָאק יירד :ע - גנודנע יד טָאה ןעמָאנסָאמ רעד ןעו (2

 -ראפ טצונאב טרעװ "גָאט ,שעדױכ ,ךָאװ, רעטרעװ יד אב ךיוא .סעדנוק
 ?"טַאנָאמ, ;(געט 3 -- גָאט 3) ןדייש

 -נוזאב םוכס ַא ןגעװ רָאנ ,סיירג א ןגעװ טינ ךיז טלדנאה'ס ןעוו (8
 ,(ןסָאמ-ךישרא ענעלאטעמ יצ ענרעצליה 3) ןענישרַא 3 :ןדנאטשנגעג ערעד
 --רעסַאװ זָאלג 5 ,רעסַאװ טימ רעזעלג ערעדנוזאב ףניפ -- רעסַאװ רעזעלג 5
 טינ ,שַאלפ ַא ןיא רעשפע  רָאג ןייז ןעק ,רעסאוו טעטיטנאווק עסיוועג ַא
 -טלעג רעדָא ןלָאצ ערעדנוזַאב ייװצ -- רעטרעדנוה ייווצ ,רעזעלג ןייק ןיא
 ,סנכייצ

 -- רָאי טרעדנוה :לָאצרעמ ןיא טמוק עפוג ןעמָאנלָאצ רעד ןעוו (0
 .ןרָאי רעטרעדנוה

 2 ריע 0 דא .

 ברעװדא רע ּוװ ,ּברעװ א ַאב--זיא ּברעװדא ןופ גנולעטש עכעלריטַאנ יד ,1
 רע .ה .ד ,וויטנַאטסּבוס א ַאּב וויטקעידא ןא יװ ,עילָאר עקיּבלעז יד טליּפש
 .גרפ .(גנוּוט רעד ןופ) ןעמיס א טײטַאּב

 ןעגניז ןייש
 ןעגנוזעג ןייש
 ןייש טגניז רע

 גנַאזעג רענייש א

 גנַאועג םענייש ןייז רעה'כ ןייש טגניז רע יו רעה'כ

 קוק רעטרעדנּוװרַאפ א טרעדנּוװרַאפ טקוק רע
 קוק ןטרעדנואוורַאּפ א טימ טרעדנּוװרַאפ קידנקוק

 א ןטייטאב וצ ,ּברעוװדא ןא טמוק ברעװדַא ןוא וויטקעידא ןא אב ךיוא
 :ןעמיס םנופ ןעמיס

 סָאבעלאב רעצנַאג א | שיטַאּבעלַאב ץנַאג
 עטסָאּבעלַאּב עצנַאג א | רעשיטאּבעלַאּב ץנַאג א

| 
| 

| 
| 
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 ==ןעע8 "==

 | רעסיורג שּפיה א
 סלירג ָעשפיה א ן סיורג שּפיה

 יא סיוררא טערט ,ןיוש רימ ןסייוו ,וויטיניפניא רעטריוויטנַאטסבוס ַא

 ךיו וצ ןעק רע :ךיוא ָאד ויא סנגייא סָאד .וויטנַאטסבוס סלא יא ,ּברעװ סלא ןופ עגאלנשיוווצ
 -יטנאטסּבוס ַא

 -י:יפניא ןטריוו

 וויט

 טייקיטיירייווצ:

 טימ ּברעוודא
 גנויצ רעלעּפָאש

 םוידנורעג

 -קעידא ןיא ייס ,ּברעװדא ןיא ייס ,ןעמיס א ןופ גנונעכייצאּב סלא ,ןטפעהאּב
 ; וויט

 גנַאזעג רענייש רעד | ןייש טגניז רע
 ןעגניז ענײש סָאד | ןייש ןעגניז סָאד

 : -רעּביא ךיז טאה עמיולש :גנוּוט א ןופ טקעיּבָא סלא ןעמיס ַא--ּברעװדַא ןא טייטאג לָאמַא

 -וקעגרַאפ זיא ןליפ רעד טינ -- (ּכא) ןעיײּפש ןעמונעג ןוא ליומ ןיא ענדוקסאּפ טליפעג ,טלסיירטעג

 .טײקענדוקסַאּפ א טליפעג טָאה רע רָאנ ,("ענרוקסַאּפ טעּברא רע , .גרפ) ענדוקסַאּפ ןעמ

 :קיטײדיײװצ זיא *רעגנירג סע טכַאמ רע ,

 .(שרעדנא רעצעמע יװ רעדָא שרעדנא סעּפע יוװ) טייקגנירג רעמ טימ סע טכַאמ רע (}

 .סע טרעגנירגרַאפ רע ,רעגנירג ןרעוו לָאז סע ,טכאמ רע 2

 -קעידא ןא טָאטשנא ,טנכייצאּב לָאמא טרעוו ךאז א ןופ ןעמיס ֹא ,2
 א :ויטנאטסּבוס ןכָאנ קידנעטש טמוק ברעװדא אזא .ברעוודא ןא טימ ,וויט
 ,ןגער רענייר-לרעפ א--רענייר-לרעּפ א ןגער א---ןייר-לרעּפ ןגער

 עצנַאג א ןייג טפראדעג טלָאװ'ס ןעװ ,רָאפ סע טמוק טּפָא סרעדנוזאב
 וצ ךָאנ ןַארַאפ ןענייז (ברעװדַא) וויטקעידא םאב ןעוו רעדָא ,ןוויטקעידא ייר
 -יטראּפ א זיא ּברעװדא רעד ןעוו סרעדנוזאב ןוא ,סעמגאטניס עטפעהַאּב םיִא
 . רעסעב) ןעניפעג וצ רעװש ןיא ךייר יא ךעלטנרָא יא ןשטנעמ א ;.ּפשיײב .ּפיצ
 טוג ,ךעלקירװעװ ענילק יד ,ײז ןוא ;("ןכייר ַא יא ,ןכעלטנרָא ןא יא , :יװ
 ;(.לא .לָאש) ודנוא ףא ךיילג ןכָארקעג ןענייז ,ןסיברַאפ טכער ןוא ןָאטעגנָא
 ,רָאיטקא ןא יו טלָאגעג ,טנעדוטס רענעזעװעג א ,ןַאמרוּב רעקירָאיקיסיירד רעד
 ,(.גרעב) ...ןעקנוזראפ קילעפוצ זיא

 ,310 --וויטנאטסבוס אּב ברעוודא ןגעוו ךָאנ
 ּברעװ א וצ קיטײצנייַא ךיז טיצ ברעוודא ןא ןעוו ,ןלַאפ ןַארַאפ ,2

 טקירד גנויצ ענעי טינ ,יד טינ ןא ,ְךיִז טיײטשרַאפ .וויטנאטסּבוס ַא וצ ןוא
 עשיסקַאטניס ןייא רָאנ ךָאד טָאה ּברעװדא ןַא) עמרָאפ ןייק ןיא סיוא טינ ךיז
 ןטימ רָאנ ןעמ ןעק גנויצ עלעּפָאט יד ןענָאקרעד .(עמרָאפ-לונ א--עמרָאפ
 ךיא ּוװ ,ןליּפשיײב .סעקייפס ךעלגעמ ָאד ןענייז ךעלטנייוועג ןוא ,שוכ:ךַארּפש
 םעד ןיפעג ךיא, .גרפ) קנַארק רעוואכ םעד ףערט ךיא :גנויצ עלעּפָאט ןייא עז
 עז ךיא , ןוא ,ברעװ םוצ ךעלסילשסיוא ךיז טיצ ברעוודא רעד ּוװ--"ךיג ךוב
 -גַאטסּבוס םוצ ןעלסילשסיוא ךיז טיצ ברעוודא רעד ּוװ--"ןייר-לרעּפ ןגער א
 (קיװייל) דרע'רד רעטנוא ןכירק ןגנַאל ןופ דימ ,ּפָא עדייב ןעמעטָא ייז ;(וויט
 ןא ןעװעג טלָאװ ָאד ןעװ) יּפָא-עמעטָא וצ ןוא *ייז וצ ךיז טיצ "דימ ,--
 ;(גנּיצ עלעּפָאט א ןעזנייא טפרַאדעג ךיוא ןעמ טלָאװ ,"עדימ , וויטקעידא
 ןרעמ ןוא ךעלעשטנעמ-רעסאוו ךיז ןרעּפכורפ ,טָאּבעג סנטשרעביוא םעד יירט
 ;(שַא) ןיירא ךעלגניי-רעדייכ יד רע טפור ,טשטנעבעגּפָא ,ןסעגעגּפָא ;(.רָאװ) ךיז
 ...רימ ןעניפעג ,גארטרָאפ םעד טרעהעגסיוא

 -נעייג ,קידנכַאל) קידנ--סקיפוס-| עמעט-ברעוו א .ה .ד ,םוידנורעג א ,4
 טָאה םוידנורעג א .ןטייהרעדנוזאב עסיוװעג טָאה רע .ברעוודא ןא זיא (קיד
 :טקעיּבוס םוצ ןוא ּברעװ םוצ ווָאר סָאד--גנויצ עלעּפָאט א קידנעטש טאמיק
 עמירָא יד ךיז טנייוועצ ;רעוװאכ ןיימ ןפָארטעג ךיא ּבָאה ,סַאג ןיא קידנעייג
 םיא ןוא ךיז יז טָאה ,קידנליצרעד ;(.רעּפ) קידגרעה רעטרעװ יד ,עשיא
 .(.גרעב) ןסָאגעגנָא ייט



 - שלי

 :(טקעיּבוס םּוצ טינ) לאפגיוב א ּוצ ןוא ּברעװ םּוצ ךיז טיצ םוידנורעג רעד ּוװ ,ןליּפשיײב
 ,ןפָארטעג :קיטיירייווצ ןייז ןעק סאד .סַאג ןיא קידנעייג רעװאכ ןיימ ןפָארטעג ּבָאה ךיא (

 -- "קידנטסוה םיא רעה ךיא , .גרפ) סאג ןיא טײג רע יװ ,ןפארטעג ןוא ,ןעגנאגעג ןיּב ךיא ןעוו
 ןַארַאפ זיא'ס זא ,ךיז טכוד .("טסוה רע יװ ,רעה ךיא , רָאנ ,"םיא ךיא רעה ,טסוה ךיא ןעוו , טינ
 ןופ גנודיימסיוא רעדָא ץונאב ןטימ ןענטכייצאּב ןעק עמ עכלעװ) עיצאנָאטניא ןיא דיישרעטנוא ןא
 ּבָאה ךיא ,(ןעגנאגעג ןיב ךיא ןעוו--) סַאג ןיא קידנעייג ,רעוואכ ןיימ ןפארטעג בָאה ךיא ;(עמָאק א
 .(ןעגנאגעג זיא רע ןעוו--) סאג ןיא קידנעיײג רעוואכ ןיימ ןפָארטעג

 טכײפ ךעלעגא יד םיא ןרעװ ,ןיירא קוַאמ ןיא קילב א לרעטצנעפ ןופ קידנפראוו (
 ןּבָאה ענייד ןּוא וד ;(ווָאר רעמעלעכ רעד) רע רָאנ ,קילּב א ןפראוו ךעלעגיוא יד ןעוו טינ--(,רעּפ)
 -צעל סָאד ךייא אֹּב טייג קידנעגנירּפש ןוא ,ןעגנירּפשרעּבירא ןיילא ךיז רעביא ןעמונעגרעטנוא ךיז
 וצ ןוא "טייג , וצ ךיז טיצ ?קידנעגנירּפש ,--(.סינ) ןריולראפ סענעשעק יד ןופ םינָאמוזעמ לסיב עט
 .(?םינָאמוזעמ לסיּב סָאד, וצ טינ) "ךייא אב,

 וצ ,וויטנאטסבוס רענעי ָאטינ זיא'ס לײװ ,ּברעוװ םוצ זיולּב לאמא ךיז טיצ םוידנורעג רעד
 .("רעקעוו,) קַאמַאג ןיא קידנגיל ,ףורא ןעמוק סָאװ ןעקנאדעג ?ןגיוצעג ךָאנ ךיז טלָאװ רע ןכלעוו
 .רימ , וצ---"(ףורא ןעמוק , וצ ץוכא) ןגיוצעג ךיז טלאוו'ס ;"ןעקנאדעג , וצ טינ ךיז טיצ *קידנגיל ,
 -נגיל ,ףורא .ג .ד .א ןצעמע ,רימ ןעמוק סָאװ ,ןעקנאדעג, ןעוועג טלָאװ'ס ןעוו ,.ג .ד .א *ןצעמע
 ."קאמאג ןיא קיד

 -ידנעטשּבלעז ןעמ' טפור ,}) ןליּפְשייּב יד ןיא ןוא ליּפשייּב ןטצעל ןיא יװ ,םוידנורעג אזא
 .(טקעיּבוס ןופ ןסירעגּפָא .ה .ד) םוידנורעג רעק

 טמוק ,וויטנאטסּבוס א וצ רָאנ ךיז טיצ םוידנורעג רעד ּוװ ,עיצקורטסנָאק עקיטראנגייא ןא
 -גרָאפ ,רעכיוס א וצ ךיילג טינ זיא ,דיראי ןפא קידנרָאפ ,רעכיוס א :ןעמעכיײלא-םעלָאש אּב רָאפ

 .דיראי ןופ קיד

 ,םיא וצ ךיז ןעיצ סָאװ ,סעמגאטניס יד טימ ןעמאזוצ ּברעװדַא ןא 5
 עקידסענייכש יד ןופ טלײטעגּפָא .ה .ד ,טרעדניזעגּפַא לָאמטּפָא טרעוװ
 ּברעוודא רעד ןעוו ,רָאפ סע טמוק ןטסטּפָאמא .סעיצַאנָאטניא-עמָאק טימ רעטרעוו
 ערעדנא ךָאנ ךיז וצ טָאה רע ןעו ןוא םוידנורעג רעדָא ּפיציטראּפ א זיא
 --לרעפ יװ ןייר) ןייג ןָא טבייה ,לרעּפ יװ ןייר ,ןגער א :.ּפשיײב .סעמגאטניס
 טינ ןייז ןעק ?ןייר-לרעּפ,) ןייג ןָא טּבײה ןייר-לרעּפ ןגער א ;(טרעדנוזעגּפָא
 .(טרָאװ ןייא זיא'ס--טרעדנוזעגּפָא

 ,214--212 ָא8 יד ןיא ןליּפשיײיּב יד ךיוא עז

 דייב ןעמעטָא ייז :גנּויצ רעלעּפָאט רעד טימ ןדנוּברַאפ לָאמטּפָא זיא גנורעדנוזּפָא יד

 ןופ דימ ,ּפָא עדייּב ןעמעטָא יז ,(ּברעװ םוצ ךָאנ ךיז טיצ ,טרעדנוזעגּפָא טינ ?דימ,,) דימ

 .טקעיבוס םוצ ןוא ּברעװ םוצ ןיוש ךיז טיצ ןוא טרעדנוזעגּפָא--ןכירק

 ,טניימעג ראטווא רעד טאה יצ .אטינ עמָאק ןייק "דימ , ראפ זיא "םעליוג ,, ןופ טסקעט ןיא

 ךאנויא "רימ,, אֹּב ןעוו רעּבא ?טרעדגוזעגּפָא ןייז טינ ןוא ּברעװ םוצ ראנ ןעיצ ךיז לָאז "דימ, זא

 .טינ גנוסאפפוא אזא ,ךיז טכוד ,ךיז טזאל ,"דרע'רד רעטנוא ןכירק ןגנאל ןופ , ןאראפ

 -עגרעּביא ,ןענאטשעג רע זיא טנאה רעקידרעטיצ ןייז ןיא גורק םענרעּבליז ןטצינשעג ןטימ
 (גנורעדנוזּפא ןופ ןכייצ רעשיפארגָאטרא סלא) עמָאק יד .(.צאק) טניירפ ןקנארק ןייז רעּביא ןגיוּב

 "רע. וצ יא ?ןענאטשעג, וצ יא ,ענאוַאק סראטווא ןטיול ,ךיז טיצ ?ןגיובעגרעּביא , זא ,טזייוװ
 -נאק א טעשאּפ ןעוועג ?ןענאטשעג , טלאוו עיצאנאטניא-עמאק רעד ןא ;(ןגיובעגרעביא קידנעייז-=)

 .(ןגיוּבעגרעביא ךיז רע טאה--) ?ןגיוברעּביא , אּב גנודניּב עטערק

 וז
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 יי

 א ןופ עילָאר רעד ןיא ברעוודא זיא צנוניישרעד עטיירּפשראפ א ,6
 -ערּפ א טימ עליפַא ,לאפגיוּב א ןופ ייס ,טקעיּבוס א ןופ ייס) וויטנאטסבוס
 ץרַאװש ןופ טכַאמ רע ;גנוי ןוא טלא ןפיול'ס ;ןגיוא יד טדנעלב טור :(עיציזָאּפ
 =עג ןָא ןסע ;סייו ףא ץראווש ריד וטסָאה טָא ;(טכאנ גָאט ןופ .גרפ) סייוו
 ןעועג ןופ :ןגערפרעד ךיז םעטָא ןייא ןיא ןגעקטנא ייז ןפיול ייז ןוא ;ןשַאװ
 .(.סינ) ןעעזעג ןופ ןוא טרעהעג ןופ ,ןעעשעג ןופ ןוא

 -ּבוס-טינ עגעי ךיא ףור טריוויטנאטסּבוס םוראוו ,"ּברעוװדא רעטריוויטנאטסּבוס , טינ סע ףור'כ

 ןקימיטשאב םעד .ב .צ) וויטקעידא ןא ךיז וצ ןטפעהאּב ֹוצ טייקיאעפ יד ןעמוקאב סאוו ,ןוויטנאטס

 .ךעייש טינ סע זיא אד ;(לקיטרא

 גנורעדנוזּפָא

 ּברעוודא ןופ

 214 עז

 ןיא ּברעוװדא

 -ּבוס ןיפ עילָאר

 וויטנאטס



20: = 

 אּב ןטלאהעג באה ךיא ,ץווק :טפעהאב רעדנוזאּב א סלא לאמא טמוק ברעוודא ןא 7 טפעהאּב רענעפא

 .ןביירש טינ טשרע רימ ךיז טליו ,קידנגאז סעמע םעד ;(,לא .לאש) ןרליג שכעלטע יד ןגאופא ּברעװדא ןא טימ

 !טוג :עזארפ ערעדנוזאּב סלא עליפא -גיסטּפיוה סלא

 טגָאזעג זיא סָאװ ,סָאד קיטליג זיא ןּברעוװדא ןופ גנודליב ןגעוו 8 עמגאט
 ,(ןברעוודא ןליּפשייּב ליפ עקאט ןענייז ןטרָאד ןוא) .א .א 137  ןיא גנודליּב-ברעווױא

 ןא ךיז וצ טָאה וויטקעידא רעדעי טינ זא ,ןבעגוצ רעבָא ףרַאד עמ
 :ןוויטקעידא עקיזָאדיד וצ ןברעװדַא ןייק ָאטינ ןענייז'ס .ברעװדַא

 .ןעמענפָאטש ןופ ןרע- ,ןע- ,ן- טימ (! 158 עז
 ףא ןוא דלעפ ףא ןייש ריא (ענאװעל יד טאה) גנירג ןוא ןדלאג , :ןעמ טעדליּב ךעלטסניק

 ,(ידאג) ןגיוושעג ןרעצליה טאה ,(.סינ) ןעמונענ ןעייז וצ דלעפ ןיא געוו

 טימ טנאיראווניא ןא טמוק ברעוודא ןא טאטשנא ;רעמונ א ןטייטאב סאוו ,טס- ,ט- טימ (2

 .סנטייווצ---רעטייווצ :סנטס- ,סנט-

 .(ילא .לאש) טדיײלקעגסיוא קישטנייפ :ראפ-טמוק ךאד .א .א קני- טימ ענעגיוצראפ (3 14| עז

 סקיפוס ןוא -מַא סקיפערּפ ןטימ טנאיראווניא ןא טמוק ּברעװדא ןא טאטשנא .,ןוויטַאלרעּפוס (4

 .(רעייז --) ?טככעה ,, ןאראפ ,ןטסעּבמא---רעטסעב רעד ,ןטסכעהמא --רעטסכעה רעד :ןטס-

 -רַא רעקימיטשאב רעד יז ןשיװּוצ ,("קיטנייה , ָאטינ ,"רעקיטנייה,) ערעדנא עקינייא (5

 .(.גרעּב) רעמיצ-ענאוו םענעטכיולאּב-שירטקעלע םניא :םזיגאלָאענ ."רעד , לקיט

 .יעגדאמ ,ערכיכ ;ע- סקיפוס טימ ןּברעװדא ןרליב .ג .ד .א ענדאמ ,ערטיכ ןוויטקעידא יד 984 עז

 יד וצ ,"ןגושעמ , וויטקטידא ןופ ןימ ןטיוד םנופ רעטנוא ךיז טדייש "עגושעמ , ברעוודא רעד

 .ָאטינ וויטקעידא ןייק זיא .ג .ד .א ?ןסעגעגמוא ,ןשאוועגמוא , ןצאזפיונוצ

 !היטיניפכליא-ש

 .ברעוו וצ :סעמגאטניס יללרעלא וצ ןייז טפעהַאב ןעק וויטיניפניא ,9 ןופ גנוטפעהאּב

 ענעדישראפ ךיוא ךיז וצ טפעהאב ןיילא וויטיניפניא .א .א וויטנאטסּבוס וויטיניפניא

 .סעמגאטניס ןטרָאס 237 ,298,271 עז

 .לוצ טרָאװפליח א וויטיניפניא םאּב טמוק טפָא ,0 -ניא םאַּב ?וצ;

 וויטיניפ
 --ראּפ ןימ רעדנוזאּב א ראפ ראנ ,עיציזאּפערּפ ןייק ראפ ןענעכער טינ ןעמ ףראד "וצ , םעד

 'וצ ןא טּבײה רע ,(עיציזאּפערּפ) סעוואדענ ןטעב וצ ןעמוקעגנא רעטלע רעד ףא זיא רע :.גופ ;לקיט

 וצ ןּבײרש ;(עיציזאפערפ) ןביירש וצ שיט א ,(לקיטראפ) ןּביײרש וצ קעשייכ ;(לקיטראּפ) ןטעּב

 .(עיציזאּפע רּפ) ךיילג טינ זיא ןביירש

 ?ךיז , טראוו ןכאנ עליפא ,וויטיניפניא ןראפ ראּבלטיממוא לאמראנ טמוק "וצ ,, טראוו רעד

 -יא טפאה רע :(ּברעװ ןשיטסארפירעּפ ןופ לייט ןקיטייטאּב ןכאנ ךיוא) ּבאגוצ ןלאּברעװ ןכאנ ןוא

 .ןיז וצ רעווױג טפאה רע ,ןטראוורעד וצ ךיז טפאה רע ,ןבעלוצרעּב

 ףרא-אּב ךיא-- ןּבייהנא ףראדאב ךיא :(ןטקעלאיד טױל) קידלקאוו זיא "וצ , ןופ ץונאּב רעד
 981 עז

 ,טינ לאמנייק--ןלאפ עקינייא ןיא ,קידנעטש "וצ , טמוק ןלאפ עקינייא ןיא .ןבייהוצנא

 :ןּפיט-טפעהאּב .1

 :װיטיניפניא | ּברעװ
 ,ןּביײרש ןעק'כ ,ןייג ליוו'כ : וויטיניפניא-|-ּברעוו רעקיטייטאּבלופ-טינ (4

 ,ןקוק טסגעמ וד
 עטצעזעגפיונוצ א טעדליב וויטיניפניא -|- ברעוו:ףליה רעוויטאגוינָאק ()

 .ןעמוק רע טלאה ,ןעז טסלָאװ וד ,ןייג לעוו'כ :עמרָאפ עלאּברעוו
 ךיז שַאװ ,ןסע םוק :קעװצ ןופ טייטאּב ןטימ וויטיניפניא -{- ברעװ (6

 . ןבָאה שרעדנא ןעמעוו ,(.רעּפ) ץלאז ןפיוק ןעוועג ןיב'כ ,ןענרעל טייג רע ,ןסע
 ,(.רֹּבא) ?ןייז וצ קעסאסימ ךיז טימרעד ,ןביילקסיוא טנעקעג רימ

 םיא טשעלאכ רע :ןטייטאב ענעדיישראפ טימ וויטיניפניא -| ּברעװ ()
 .ןייז ךעלקילג ןסיוװ לָאז רע ,ןעקנירט טבראטש רע ,ןרעה
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 טײטאּב וויטיניפניא רעד ,וויטיניפניא -| וויטאוקא -| ברעװ (0
 .ןטעברא ןעזעג ךיד בָאה'כ ,ןפיול םיא עזיכ :גנוּוט א סנצעמצ

 .ןריפ וצ ןעגניירב ,ןייג וצ ןעמוק ({
 ןפראד לעוו'כ :ןוויטיניפניא טייק עצנַאג א ךיז ךָאנ לָאמא טּפעלש ּברעװ א

 .ןסע ןּבעג ןייג

 :װיטיניפניא -| װיטנאטסבוס 2
 ,קרַאמ ןיא גָאט עלַא ןײג וצ טעּברַא ןא בָאה'כ ,ןטעברא וצ קעשייכ

 ,ןסיגוצניירא רעבָאהּביל ַא

 :װיטיניפניא | ּברעװדא 3
 סייה וצ טשרע ןיא'ס ;טירש אזא ןכאמ וצ טנכערעגסיוא וצ זיא רע

 רעװש זיא'ס ;טױרב טימ גנירעה ןסע קנארק טינ טסיּב ;לטנאמ םעד ןָאטּוצנָא
 .טרָא ןפא רלאב ןרעפטנע וצ

 ;גנודניּב אב יטיניפניא 4
 ,"טנעָאנ טינ ןופ ךיא םוק ןעמוק , ;עזַארפ ַאזא ןיא וויטיניפניא סםעד ,2

 -אּב א ןיא :יוזא םיא ןעמ ןעק ןריניפעד .וויטיניפניא רעטלייטעגסיוא ךיא ףור
 -יפניא ןא (טרָא ןטשרע ןפא ווָאר סָאד) טאקידערּפ ןראפ לָאמא טמוק טפעה
 ןײק ןיירא טינ טגָארט רע ;ברעװ רעד יװ עמעט רעקיּבלעזרעד ןופ וויטינ
 -אַּב םעד ןקרַאטשרַאפ וצ טניד רָאנ ,טפעהאב ןיא טלאהניא ןלעירעטאמ םעיינ
 ןילא ךימ ןרעהסיוא טלָאז ריא ,ךיא ליוו ןליו :.ּפשייב .ברעוו ןופ טייט
 ןואד ןענוװאד ,טינ ךיא ןרעל ןענרעל ,טינ ךיא ייג רעדייכ ןיא ;(.לא .לָאש)
 טכאד ןטכאד ;(.לא .לָאש) גנידצלא ןופ רעטָאּפ ,טינ ךיא גניז ןעגניז ,טינ ךיא
 ,טשינרָאג סייוו יז זא ,ךיז

 :וויטיניפניא ןטלייטעגסיוא ןופ ןטייהרעדנוזאּב עקינייא
 ןזיא :רָאפ טינ ןלאפ ערעדנא ןיא ןעמוק סָאװ ,סעמרָאפ עלעיצעּפס (1

 א ךיא ןיב ןייז, ךיוא רעבָא) .(שַא) לביטש סרעניּבמָאג לקסעכעי בער סע ןיא
 ךיא סייוו ןסייוו ;(?ךיא ליוװ ןלעוװ, טינ) ךיא ליוו ןליוו ;(.רעּפ--"רענשזריק
 ,"ךיא סייוו ןסיוו , טינ ,(.רעּפ)

 ןטימ עמעט רעד ןיא טכיילגעגסיוא וויטיניפניא רעד ךיז טאה ןלאפ עלא יד ןיא

 ,טראוונגעק

 -עלאּברעװ רעד וויטיניפניא ןטרעזַאכעגרעביא ןיא ּפָא טלאפ לָאמא (2
 ...ןיד ןָא ךיז יז טבייה ןבייה סָאװ ,םיטש א :סקיפערּפ רעד עליפא ןוא ּכָאגוצ
 גנאל ךיא בָאה ןפראד ;'...ןיד ןָא ךיז יז טּבייה ןבײהנָא ; .טשנא (.לא .לָאש)
 ןעמוקסיורא, ךיא רעבָא ,"ןפראדאב, .טשנא (.ווייל) ןפָאלש ןיוש טפראדאּב
 .(.לא ,לָאש) "סיורא ךיא םוק

 טּביײה ןּבײה :טרָאּפשרַאפ קידנעטש ךיז טכוד טרעװ "ךיז, בָאגוצ ועד (
 -טנגייא ךיז רימ ןבָאה סרעטָאקמאי יד טימ ןגָאלש ,(.לא .לָאש) ןיד ןָא ךיז יז
 .(.לא .לָאש) ןגָאלשעג טינ לָאמניײק ךעל

 :גנוניישרעד ענעטלעז א ןײז ןומ עיצקורטסנאק רעװיסַאּפ אָּב וויטיניפניא רעטלייטעגסיוא

 .(.רעּפ) םיא וצ ןגיוצעגוצ ןעמ טרעוו ןעיצ

 טאה ןעקנייּב קראטש :ץַאז ּבײהנָא ןיא טינ וויטיניפניא רטטליײטעגסיוא רעד טמוק ןטלעז

 .(.לא .לאש) טקנייּבעג טשינ יז ךאנ ןעמ

 :וויטיניפניא טימ טפעהאב רענעפָא ,
 !ןגייווש :לעפאב .1
 ?ןייג :גנאלראפ ןגעוו רעדָא שינעביולרע ןגעוו עגַארפ 2

 ?!ןןטאט א ןגָאלש :גנוגערפוא ,רעדנּוװ 3
 .א .א

 3164 צז

 510 עז

 רעטליײיטעגסיוא

 וויטיניפניא

 טּפעהאּב רענעפָא

 וויטיניפניא טימ

 -ניסטפיוה סלא

 עמגאט



 -בוס עלעלאראּפ

 -ָאּפא ,ןוויטנאטס

 עיציז

 ענעריישראפ

 ןּפיט
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 .סעיצקורטסנָאק עכעלנע ןוא םזילעלַארַאּפ 0

 טאה דנַאלָאה ענידעמ רעד ןיא : ןטפעהַאּב יד ןטכַארטאב רימ ןעוו ,4
 -רעוו יד ,ייז טּפַאלק ;(.רעפ) רעשיפ רעשידיי ַא-עמָאשענ עמוטש ַא טניוװעג
 בער ;לגניי סנזַאכ םעד עסייּפ לטָאמ ;(.לַא .לָאש) סיפ עגנַאל יד טימ ןסעלעג
 -עג זָאל ַא ךיז ןּבאה םינַאכדַאש יד--טָאג ןופ שינעקישנָא סָאד ;דיגָאנ עמיולש
 סָאװ ,ןוויטנאטסבוס ייװצ וצ רָאפ-ןעמוק ָאד זא ,רימ ןעעז--,(.רבא) ...ןָאט
 רעד ןוא "עמָאשענ, יד :דנַאטשנגעג ןקיּבלעז םעד ןוא ןייא עדייב ןטייטאּב
 ענעדיישראפ ייווצ טימ ןפורעגנָא ,ןָאזרעּפ עקיּבלעז יד ןוא ןייא ןענייז *רעשיפ,
 .וװ.א.א ,ךעלגניי-רעדייכ עקיבלעז יד ןענייז "ןסעלעגרעוו, יד ןוא *ייז, ,ןעמענ
 יו ערעדנַא ןא רָאג זיא ןוויטנַאטסבוס ייווצ עכלעזַא ןשיוווצ גנויצַאּב יד
 .ויסעסַאּפ ַא רעדָא לַאפגיוּב ַא טפעהַאּב זיא וויטנַאטסּבוס ַא וצ ןעוו

 לָאמַא ,ןויטנַאטסּבוס עלעלַארַאּפ ןסייה ןוויטנַאטסבוס עכלעזא
 םעד ןופ רעטרעוו ערעדנַא ךיז וצ טפעהאּב יז ןופ רעגייא עקפַאד זא ,רָאּפ-טמוק
 זָאל ַא ךיז ןבָאה םינָאכדַאש יד- טָאג ןופ שינעקישנָא סָאד :.ב .צ ,טפעהַאב
 ָאד .(.רֹּבא) םיכודיש ריא ןגָאלשוצרָאפ רימ רַאפ ךיוא עמַאמ ןיימ וצ ןָאטעג
 "שינעקישנָא סָאד, וצ טינ ,'םינָאכדַאש יד, וצ טַאקידערּפ רעד ךיז טיצ
 -עקישנָא סָאד,; ןעמ טפור לַאפ .ַאזַא ןיא ,(גנומיטשטימ רעד ןופ רָאלק)
 זַא ,ןוײװנָא טינ רעבָא ןעק עמ ןעװ ."םינָאכדַאש יד, וצ עיציזַאּפא "שינ
 -עדנַא ךיז וצ טפעהאב ןוויטנַאטסּבוס עלעלַארַאּפ ייווצ יד ןופ רענייא עקפפַאד
 ,('רעשיפ רעשידיי א--עמָאשענ עמוטש ַא טניוװעג טָאה , ,ב .צ) רעטרעװ ער
 וצ וויטנַאטסּבוס רעכלעוו ,ןכוז וצ לּפליּפ רעשיטסַאלָאכס ַא רָאנ ןעוװעג טלָאװ
 .עלַארַאּפ ןגעו טעשָאפ רימ ןדיײר טלָאמעד--עיציזָאּפא ןַא ָאד זיא ןכלעוו
 טקעיּבוס םעד ןעמַאזוצ ןדליּב עכלעו ,ןויטנַאטסּבוס ייווצ ןשיוווצ םזיל
 לג .ד א

 ,ןװיטנַאטסּבוס עלעלַארַאּפ ייװצ יד ןשיוווצ גנויצאּב רעד טול ,5
 ןשיוווצ ןלייטסיוא ןעמ ןעק םינָאמיס ערעדנַא טול ןוא עיצַאנָאטניא רעד טול
 :ןּפיט עכעלטע ןוויטנאטסּבוס עלעלַארַאּפ

 -רַאכ טָאטש יד :(ןעמָאנ-ןגייא וװָאר סָאד) ןעמָאנטארפ-| ןעמָאנלאלק (1
 ,"ןרעטש , גנוטייצ יד ,קיוװייל טעָאּפ רעד ,דנַאלָאה ענידעמ רעד ןיא ,ווָאק
 .עיצַאנַאטניא עקיבלעז יד ןּבָאה ןוויטנאטסבוס עדייּב .רעצעזַאה רעכָאב רעד

 .ענירעמ יד עטיל (? שיאכרא) רערייס-רעטרעוו רעטרעקראפ א ,ןטלעז ,רָאפ טמוק'ס

 גָאט ַא : קיטסירעטקַארַאכ עשיפיצעּפס-|-ךַאז א ןופ ןעמָאנ רעטעטָאּפ (2
 .(.סינ) לױפַאב ַא קנו ַא ;(עניוס ַא זיא רעכלעו גָאט ַא--) עניוס ַא

 .ּפיט ןקידרעירפ ןיא יװ ,עיצַאנָאטניא יד

 .ג .ד .א *עלַא ריא ,ערייב רימ,, ךיוא רעשפע ןרעהעג רעהַא
 .ָאקטיװק ביל :ןעמָאנ-עילימַאּפ-| ןעמָאנ

 רעד לקנאי :ןעמָאנוצ רעדנַא רעדָא ןעמָאנ:עיסעּפָארּפ-| ןעמָאנ-ןָאזרעּפ
 .סעלַאד-לדנעמ ,דיגַאנ עמיולש בער ,דימש

 -רא רעקימיטשאּב רעד ןרעװ טרָאּפשרַאפ ןעק וויטנַאטסבוס ןטייווצ םאּב
 .רימש-לקנַאי : לקיט

 ,ןּפיט עקידרעירפ יד ןיא יװ עיצַאנָאטניא

 רעטעפ רעד ,לכָאר עמומ יד :ןעמָאנ-ןָאזרעּפ-| ןעמָאנ-טפאשעוויורק (4
 טרעװ .ה .ד ,טנעצקא ןייז טרילרַאפ וויטנַאטסּבוס רעטשרע רעד .עשיומ
 | ,טרָאװ ןייֵא יו ןטייװצ ןטימ ןעמַאזוצ טדערעגסיורא
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 ר"ד ,ןַאמגערב 'כ (רעד) :ןעמָאנ-ןָאזרעּפ-| "לטיט, ךיוא רעהעג רעהַא
 ןרעװ טרָאּפשראפ ןעק "לטיט, םאֹּב .קישטנעליוו יורפ (יד) ,ץרַאװש (ראטקָאד)
 .לקיטרַא רעקימיטשאב רעד:

 -ניס ערעדנא ךָאנ לָאמטּפָא ןטצעל םאב ,ןעמָאנ:לַאלק--ןעמָאנ-טארּפ (5
 -לַא ןַא ןעוועג זיא ,ענעדיי עגולק א רָאנ ,עטסָארּפ א ,עמאמ ןיימ : סעמגאש
 םיא טאה ,עלערימ ,עדיכעיסַאּב ס'ציוורוה עילאדעג ּבער ,יז ;(.רבא) ענָאמ
 ,עקירעדינ ַא--רעטומ ןייז ןוא ;(.גרעב) טקישעגטָא םיָאנט יד ףָאסלָאקפָאס
 רָאװעג םיָאנט עטקישעגּפָא יד ןגעװ זיא ...ענעדיי עבָארג קראטש
 .עג א ,ןַאמרוב רעקירָאיקיסיירד רעד ;(.גרעב) רעטעּפש טעה טשרע ןרָאװעג-
 ןטסוּפ ןיא ןעקנוזרַאפ קילעפוצ זיא ,רָאיטקא ןא יװ טלָאגעג ,טנעדוטס רענעזעוו
 .(.גרעב) שטיװָארבוד ןטקוררַאּפ ץענערג רעד וצ

 -רַאש יד--טָאג ןופ שינעקישנא סאד : רעדייס-רעטרעוו דעטרעקראפ א ךיוא רָאּפ-טמוק'ס

 טכעלש רימ טאה ,רעלעג רעד רעּב-םָארװא ,ר?טסוש רעד ;(.רֹּבא) ןָאטעג זָאל א ךיז ןגאה םינָאכ

 .ךיש יד טיינעגפיוא:

 -עגּפָא .ה .ד ,טרעדנוזעגּפָא טמוק (ןעמָאנלאלק רעד) עיציזָאּפא יד
 -ַאנָאטניא-עריט טימ לָאמא) סעיצַאנָאטניא-עמָאק ךרוד ןטייז עדייּב ןופ טלייט

 ףָאס ןיא רעדָא בייהנָא ןיא זיא עיציזָאּפא יד ּביוא ,ךיז טייטשראפ .(סעיצ

 .טייז ןייא ןופ רָאנ עיצַאנָאטניא-עמָאק ַא טמוק ,עזַארפ

 סענײכשיב טינ טמוק רעטצעל רעד ,ןעמָאנלַאלק-|-סָאנָארּפ-ןָאזרעּפ (6

 -ניא עקיטרַאנגײא ןא ;עזַארפ ףָאס ןפַא טקורעגּפָא רע זיא טּפָא ,ןטשרע ןטימ

 טכוד ןענייז ייז ;שטַאגנוי רעד ,רימ טלעפעג רע :"גנוצנַאגרעד, ןופ עיצַאנָאט

 יד ,ןסעגעגוצ םיא ןיוש ךיז ןּבאה ייז ;(* (זדארג) ןגיוא יד ,רעקיצנַאלג ךיז
 טימ ןסעלעגרעוו יד ,ייז טפַאלק :ךיוא רעהא .{* (.זדָארג) טנעװ-לָאטיּפש עיורג

 .סיפ עגנַאל יד

 טימ ראנ) ,ג .ד .א וד ןעלזאג ,רענייא וד שטנעמ .סיוא טזייוו ,זיא ּפיט רעדנוזאּב א 6

 .(גנודנעוו סלַא ראנ ןוא יוד

 -ָאנ ַא ןופ טרָא סָאד ןעמענרַאּפ ןוויטנַאטסבוס עלעלַארַאּפ יד ןעוו ,6
 ײז ןעוו .ויטַאנימָאנ ןיא עדייב ייז ןעמוק ,(.לג .ד .א טקעיבוס) וויטַאנימ

 טינ עדיב יז ןעמוק ,לַאפגיוב רעדנא ןַא ןופ טרָא סָאד רעּבָא ןעמענראפ

 .עמרָאפ רעקיבלעז רעד ןיא קידנעטש
 :םילָאלק עקיזָאד יד ןקרעמנָא ןעמ ףרַאד ָאד

 -נַאטסּבוס עלעלַארַאּפ יד ןופ רענייא טרָאּפשרַאפ ןלַאפ עקינייא ןיא (1
 רעכעלרינילקעד א ןיא רע בוא ,ְךיִז טייטשראפ) סקיפוס-לַאפגיױּב ןייז ןוויטי
 :רָאפ טמוק סָאד .(וויטנאטסּבוס

 :ץילימַאפ א רַאפ ןעמָאנ) ּפיט ןטירד ןיא וויטנַאטסבוס ןטשרע םַאּב (ג
 .("ןָאקטיװק ןבייל , טינ) ןָאקטיװק בייל עז ךיא--ןבייל עז ךיא :(ןעמָאג:

 ןעכעשאנעמ אּב , ןוא "ףטעפיור רעד עכעשאנעמ ַאּב, :ראפ טמּוק "סנזאכ םעד לטאמ, ןיא

 ,עמרָאנ רעד ןופ גױנּפָא סלא טגנילק עטצעל יד ;"עטעפיור רעדמ

 טימ ןעמָאנ-טפַאשעוװיױרק) פיט ןטרעפ ןיא ןוויטנַאטסבוס עדייּב ַאּב (
 עמומ רעד וצ ייג'כ--,ןעלכָאר וצ ייג'כ--ןעמומ רעד וצ ייגיכ :(ןעמָאנ:ןגייא

 .ןַאמגערּב רעװַאכ ןטימ דייר'כ--ןענַאמגערב טימ ךייר'כ ;לכָאר

 -רַאפ ןיא לקיטרַא רעד ןעװ ,"ןענַאמגערב .כ טימ דייר'כ, :רעּבָא
 ,טרָאּפש

 .אטינ סעיציזאפא יד ראפ סעמאק ןייק אד ןענייז ןיקסנעזדארג אּב (*

 ןופ עיצאנילקעד

 -בוס עלעלאראּפ

 ןוויטנאטס



 סלא וויטקעידא

 עיציזָאּפא

 סלא וויסעסָאּפ

 עיציזָאּפא

 -ליּב -ויסעסָאּפ

 -אראּפ ןופ גנוד

 -נאטסבוס עלעל

 ןוויט

 הע ==

 "רעד וצ טינ רעּבָא ,לַאפגיוב ןופ סקיפוס םוצ רָאנ ךעייש זיא סָאד (2

 טּביילב עקיזָאדיד -- ויטקעידא סםַאב עמרָאפ-לַאפגיוב ַא ןרעדָאפ וצ טייקיעפ

 רטינ) לכָאר עמומ רעטלַא רעד וצ ,לכָאר עמומ רעד וצ ײג'כ :קידנעטש

 .("עטלַא יד וצ ,יד וצ ,
 --גיוב ןייז טינ לָאמגײק טרָאּפשרַאפ וויטקעידא רעטריוויטנאטסּבוס א (2

 .(4 ּפיט ןטיול) עילע םענייא--עילע רענייא : סקיפוס-לאפ
 =ַאּפא ןַא טימ שיגָאלַאנא זיא ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ַא ךָאנ וויטקעידא ןא ,7

 גטיננ ןמורק םעד עקשיפ טימ--רעמורק רעד עקשיפ :ּפיט ןטירד ןופ עיציז

 .("ןעקשיפ טימ,

 .-לַאפגיוּב ןייז ןוָאפשראפ רעטצעל רעד ןעק ןעמָאנ-ןאזרעּפ א ראפ וויטקעידא ןא אב ךיוא

 .(? ןעלכָאר ךיוא) לכָאר רעסאלּב רעד וצ--לכָאר עטאלּב יד :סקיפוס

 ופ עיציזָאּפא ןַא טימ שיגָאלַאנא ךיוא זיא וויסעסָאּפ-| -ןעמָאנ-ןָאזרעּפ
 ךעלטָאמ טימ, טינ) סנוַאכ םעד לטָאמ טימ--סנזַאכ םעד לטָאמ :פיט ןטירד
 .("סנזַאכ םעד

 "ר ףא ךױ טעדליב ןוויטנאטסבוס עלעלַארַאּפ ןופ וויסעסאּפ רעד ,8

 : םינַאפיוא עקיזָאד

 רענייא בוא .סקיפוס-וויסעסָאּפ םעד ןעמוקאב ןוויטנאטסבוס עדייּב (1
 רויסעסָאּפ ןייז טָאטשנא טמוק ,םָאנָארּפ ןָאזרעּפ א זיא ןוויטנאטסּבוס יד ןופ
 .,וויטנַאטסבוס ןטימ ןימ ןיא טמיטש רעכלעוו ,"...ןייד ןיימ , וויטקעידא רעד
 -נוועגּפָא) 6 ןוא 5 ןּפיט יד ןיא רָאפ טמוק סָאד .טפעהאב זיא רע ןכלעוו וצ
 +סרעטָאפ ןייז ...ריוועג רענעמוקעגפוא ןא ,רעטָאפ ןייז :(עיציזָאּפא עטרעד
 .סרעביירש ןטנאקאב םעד ,סקיווייל ...םירָאכסימ ,טריוועג םענעמוקעגּפוא ןא
 -ימ ,ריֵא -- עלערימ ,יז :סשטַאגני םעד ,קיטש ענייז ןלעפעג רימ ;עזייר
 .ןעמיורט ,סעלערימ ,עריא -- גנוריפ ,סעלער

 4ע)רעייא ,סנדייּב (ע)רעזדנוא ,, :זיא .ג ,ד .א "עלא ריא ,עדייב רימ , ןופ וויסעסאפ רעד

 .וװ .א .א "סנעמעלא

 סָאד .וויטנאטסּבוס ןטייוצ םאֹּב רָאנ טמוק סקיפוס-וויסעסָאּפ רעד (2
 -כיב ןענעק ייז רָאנ ּביױא) 6 ןוא 5 ץוכַא ,ןּפיט עקירעּביא עלַא ןיא רָאפ-טמוק
 ּביֵל ,סרעצעזאה רעכָאב םעד ,סקיווייל טעָאּפ םעד :(וויסעסָאּפ א ןדליּב לַאל
 .סלכָאר עמומ רעד ,סדיגָאנ עמיולש בער ,סדימש (םעד) לקנַאי ,סָאקטיװק
 .סנַאמגערּב רעװַאכ (םעד)

 ךלַאמרָאנ ןייז וצ) ךיוא טמוקאב ןעמָאנ-ןָאזרעּפ א ךָאנ וויטקעידא ןא
 עקשיפ - רעמווק רעד עקשיפ :ס-- סקיפוס-ויסעסָאּפ םעד (סקיפוס-וויטַאד
 -- עקידװענײכצרַאװש יד עטנעי ,('ןמורק םעד סעקשיפ, טינ) סנמורק םעד
 .סרעקידװענײכצרַאװש רעד עטנעי

 --ייוו יד וצ וויטנאטסּבוס א ןופ סקיפוס-וויסעסָאּפ םעד ןגארטּפָא--גנוניישרעד עקיזאד יד

 לד רעסיױוא ךיוא גנוטיירּפשראפ א טמוקאּב--ןדנובראפ םיא טימ ןענייז סאוו ,רעטרעוו עקיררעט

 ."סעכָארוול-ענױרכיז ןבער םעד, רָאפ-טמוק ןצערעפ אב .ןוויטנאטסּבוס עלעלאראפ ןופ ןצענערג
 .טיג וויטנאטסּבוס ןייק לאלק זיא "עכָארוויל-עגיורכיז  שטאכ

 ב"סנוַאכ םעד לטָאמ, ןיא 'סנואכ םעד לטָאמ, ןופ וויסעסָאּפ רעד
 -עג טלָאװ סקיפוס רעד ליײוװ--,סקיפוס-וויטעסָאּפ ןייק טינ טמוקאב "לטָאמ ,
 םעד,) טרָאװ עטייוצ סָאד ןוא ,טרָאװ ןטייוצ םאב רָאנ ןעמוק טפרַאד
 :ןטרָאס ייווצ ךיז ןעמוקאב .סקיפוס-וויסעסָאּפ םענעגייא ןייז ןיוש טאה (יסנוַאכ
 ֶָ ןטייקיטיירייווצ



 = נעט =

 לטָאמ) וויטַאנימָאנ א ךיז ראפ ןיילא ןייז ןעק "סנזאכ םעד לטָאמ, )1

 .(יירעפיטש סנזַאכ םעד לטָאמ) ויסעסָאּפ ַא ןוא (טפיטש סנזַאכ םעדז

 ,טפיטש סנזַאכ םעד לטָאמ) ןעלטָאמ ןטייטאּב ןעק "סנזַאכ םעד לטָאמ, (2
 םוצ ךעייש ןזיא סָאװ ,סעּפע ןטייטאב ןעק ןוא (יירעפיטש סנזאכ םעד לטָאמ

 .(קנארק זיא ןזאכ רעד לטאמ .ה .ד- טייקנארק סנזאכ םעד לטָאמ) לטָאמ ןזַאכ-
 סנזאכ םעד יסייּפ--לטָאמ זיא ןמעכיילא-םעלָאש אב זא ,ןסייוו רימ סָאװ ,סָאד

 .ןעמיס רעשיטאמארגרעסיוא ןא ,ךיז טייטשראפ ,זיא ,ןוז א:

 ןופ עמרָאפ-לונ יד יװ יוזא .טפעהאּב ַא ןּופ עמֹרָאפ-לונ א ןופ ליּפשייּב א רימ ןּבאה ָאד
 -אֹּב רעד ןּוא (.א .א 362640, 26268610- ןירג) טײקיטיידרעמ ּוצ טריפ (ןירג .ּב .צ) טרָאװ א:
 -ירג--רענירג) םעטסיס רעצנאג ַא טימ עיצאיצאסא ךוּוד רָאנ רָאלק טרעװ טרָאװ ַאזא ןּופ טייטש:
 -לּונ יד ךױא יוזא ,(86268610 ןירג---ןעניוג--טנירג--טסנירג ,3624680 ןירג--ענירג--םעג
 לטָאמ ,ןזַאכ רעד לטָאמ, טימ ךיז טרייצָאסא "'סנזאכ םעד לטָאמ , בוא .טפעהאּב ַא ןּופ עמרָאּפ:
 ּבױא ;לטָאמ ןזַאכ א טייטאּב ןּוא וויסעסָאּפ א סע זיא ,םעטסיס ןייא ןּופ עמרָאפ סלַא ,"ןזאכ םעד
 -יטש רעד לטאמ טימ (טייקכעלנע-עמרָאפ טיול) ךיז טריײצָאסַא'ס רָאנ ,אטינ זיא עיצאיצאסא אזא
 ווערָאק ַא זיא סאוו ,ןעלטָאמ טיידאּב ןוא וויטאנימאנ א סע זיא -- "רעגולק רעד לטאמ ,רעפ;
 1 .ןזַאכ םעד

 -יישראפ ייווצ יר ןופ עיצַאנאטנ א רעד ןיא סנַאונ רענייפ א ןאראפ ,ךיז טכוד ,זיא ףעגא
 .סעמרָאפ ענעד:

 ךיז טאה רע .גנויצ רעלעּפָאט טימ עיציזָאּפא ןא רָאפ טמוק'ס ,9

 טיצ ןוא "ךיז וצ עיציזָאּפא ןא זיא "רעכָאּב ,--(.ּפָא) רעכָאּב ןטלא ןַא ןעזרעד/

 .ברעוו םוצ ךיוא ךיז:

 סָאװ ,(לקיטראּפ) טרָאװ ןקיפליהאּב א לָאמטּפָא טאה עיציזָאּפא ןא 0
 ,ךעלמענ ,(טסייה סָאד) .ה .ד ,סלַא ,רעדָא :ויטנאטסּבוס םוצ יז טפעהאב-

 -ליב ןיא ןעזעגנייא ןּבאה ,סרערעלקפיוא רעדָא ,םיליקסַאמ יד :.ּפשיײב .ּב .צ
 ,עיזאושזרוּב יד ןיא טרעדנוהראי 18 ןיא ...לטימ ןקיצנײא םעד גנוד-
 -יירפ ןופ דנאל םניא ;שירענאיצולָאװער ןעוועג ,סאלק רעקידנעמוקפוא סלא-
 .ןעמעלַא רַאפ טינ טייוו טייהיירפ יד זיא ,עקירעמא ןיא .ה .ד ,טייה

 -רעד ?סלַא, .עיציזָאּפא ןַא אב ראנ יו דנעוונא ןרעטיירּב ַא ןּבאה ןעלקיטראּפ עקיזָאד יד

 סלַא ;ןדייר ןעמּונעג טאה ,שיסּור ןופ רענעק סלַא ,עיניּפ : גנולעטש-טרָאוװ עיירפ ַא רעייז טזָאלי
 .שיסור ןופ רענעק סלַא ,ןדייר ןעמונעג טאה עיניּפ ;ןדייו ןעמונֶעג עיניּפ טָאה ,שיסור ןופ רענעק
 .גנויצ עלעּפָאט "רענעק סלַא ןיוש טאה עזארפ רעטצעל רעד ןיא

 רענעי אטינ ליײיװ ,שיציזָאפא ןייק טינ ?רענעק סלַא. ןיוש זיא ָאד ,"רענעק סלַא ןרייר ,

 ןּוא "סלא, ןעמ טרעטנאלּפ לָאמא .עיציזָאּפא ןא ןייז טנעקעג טלָאװ'ס ןכלעוו ּוצ ,וויטנַאטסּבוס

 ,רענעק א קידנעייז -רענעק סלַא טדער רע :ןריישיעטנוא ףראד עמ .(שיסּור ןּופ גנוקריוו) "ייוװ--
 .רענעק א טדער סע יװ יוזא--רענעק ַא וו טדער רע-

 "רעמוז ּבײהנָא ,ןשטנעמ טָאטש א ,ןפיורג טנופ ַא, ןטפעהאב יד ,1
 זיא דיישרעטנוא רעד .ןוויטנאטסבוס עלעלַארַאּפ וצ ךעלנע יוב ןטיול ןענייז
 -נגעג עשיטנעדיא ייװצ טינ ָאד ןטייטאב ןוויטנאטסבוס ייווַצ יד סָאװ ,רעבָא
 -עג ענעדיישרַאפ רעטנוא דנַאטשנגעג ןקיבלעז םעד ןוא ןייא .ה .ד) ןדנאטש-
 רעסיוועג א ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדנאטשנגעג ענעדיישרַאפ ייווצ רָאנ ,(ןעמ
 .גנויצאב

 זיא ןוויטנאטסּבכוס עכעלנע-לעלַארַאּפ עכלעזא ןופ ּפיט רעטסקיטכיוו רעד

 -עמ ַא ,רעטוּפ לטרעפ ַא ,טיורב לקיטש א ;ןעמָאנ-ףָאטש-|ןעמָאנ-סָאמ
 ,רעניווונייא טייהרעמ יד ,טינ טלעג ןשָארג ןייק ,לפעל ץוט ַא ,טנַאװעג רעט
 ,(ךעלּפעט מוכס םעד ןופ טָאמ סלא -- 'טָאטש,) ךעלּפעט טָאטש עצנאג יד-

 ןופ סָאמ סלַא יּפָאק,) רָאה ּפָאק א ,םירעכָאּב עטאשט א ,ערָאמעג טאלּב ַא
 .לרעּפ זדלַאה א ,(רָאה םוכס:

 ןופ עמרָאּפ-לונ

 טפעהאּב א

 טימ עיציזָאּפא

 גנויצ רעלעּפָאט

 אּב ןעלקיטראּפ

 עיציזָאּפא

 ראפ גנונערָאװ

 םעּבעמונעגּנָא ןא
 זיירג

 -{ ןעמאנסָאמ

 ןעמָאנּפָאטש
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 ןופ גנוטפעהאּב
 טנאיראווניא

1966 == 

 --יינ רַאפ רעטסומ סלַא רַאבטכורפ רעייז ןיא עיצקורטסנאק עקיזאד יד

 ףניפ--) רעטאעט-רעמַאק רעשידיי רעשיכולעמ רָאי ףניפ :.ּפשייּב ,ןעגנודליּב
 -ראפ ךָאװ ַא--) קסױרבָאב ךָאװ ַא ,(...ןשיכולעמ ןופ ץנעטסיזקע רָאי
 -טפאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ סעריוד עגנאל ךרוד ,(קסױרבָאב ןיא גנוגניירּב
 .(רעיוד-ןבעל ןופ סאמ סלַא--"רָאד,) ןבעל ןכעל

 יץלא ןענייז סָאד -- ןדײר ךעייׁש טינ זיא ןעמענפָאטש-| ןעמענסָאמ ןופ עיצאנילקעד ןגעוו |
 אּב וויטקעידא רעד רעּבא .,(טינ וויסעסאּפ ןייק ךיוא ןּבָאה ןוא) ןוויטנאטסּבוס עכעלרינילקעד טינ
 .ןײװ ןטױר שאלפ א ןפיוק ןייו רעטיור שאלפ א טייטש'ט : ךיז טרינילקעד וויטנאטסּבוס אזא

 .ה ,ד ,לאפגיוּב ןקיּבלעז םעד ןּבאה ןוויטנאטסּבוס עדייּב זא ,ןעמעננָא ןעמ ףראד עקאט רעּבירעד ןוא
 .ךעלנע-לעלַארַאּפ ןענייז ייז

 -ּוק ערַאמּכ רעטקילפעגנָא רעקיטש יװ : גנומיטשטימ-לַאפגיוּב ןופ ןעגנוגײנּפָא רָאפ-ןעמוק'ס
 :םענעּבילּבראפ קאז רעד ןוא טסָארפ רעסייוו ַא ּבייל ןיא רָאנ ןבילּבעג זיא ,(שיקראמ) ייז ןעמ

 .(רעפעפ) ןיטוט

 רעטשרע רעד ,לקיטרא ןַא ןָא טמוק וויטנאטסבוס רעטייווצ רעד 2
 ןוויסַאגענ םעד ייס ,ןקימיטשַאּבמוא םעד ייס ,ןקימיטשאב םעד ייס ןּבאה ןעק

 טלאהניא ןטיול שטָאכ ,ןעמָאנ-סָאמ םוצ טפעהאּב וויטקעידא ןַא טמוק טפָא .לקיטרא
 +זָאלג יד טינ זיא סיז) ייט זָאלג עסיז א :ןעמָאנּפָאטש םוצ ךיז רע טיצאב
 ,רָאה ּפָאק עטכידעג א ,(ייט יד רָאנ

 .ץַאזפיונוצ וצ ָאד ןיוש ךיז טרעטנעענרעד םזילעלַאראּפ רעד

 צעיציזָאּפערּפ יד טרָאּפשראפ זיא'ס ןעוו--ןוויטנאטסבוס עכעלנע-לעלַארַאפ ּפיט 'א ךָאנ 3
 .ּביײהנָא ,(ּבוטש ןופ --) ּבוטש ןטייז עדייּב :(פיט ןטשרע ןופ ןריישרעטנוא רעווש סע זיא לָאמא) "ןופ ,
 --ָאמ עידעגארט .סעיצקעסדיי ארויּבּבוג ,(.ּפ .ק ,לא ןופ .ק .צ==) יּפ .ק .לַא .ק .צ ;רָאי ףָאס ,יימ
 ,רלעפנזָאר סיר

 ,טנַאירַאװניא .ח

 טייטשרַאפ ,עמגאטניס ַא וצ טפעהַאּב טרעװ טנַאירַאװניא ןַא 4
 .סעמרָאפ ןופ ףליה רעד ןָא ,ךיז

 .טרָא ,טייצ טײטַאב רע ןוא ,ברעװ ַא אב טפָא טמוק טנַאירַאװניא ןַא
 ..ןגרָאמ ,רָאיַארעּביא ,סעּבַאשמוא ,םעיאדא .ב .צ ,.ג .ד .א ,ךַאזרוא ,ןפיוא
 .עיַאכעמ ַא ;ןילַא ,יוא ;?ןיהואוו ,פָארַא ,םייהרעדניא ,רעהַא ;סייוודניק
 .א .א ?סָאװרַאפ ,רַאפרעד ,םיאדָאיעּב ,סעכָאלוצּפַא ,קערש ַא

 --בוס רעד ןעװ--וויטנַאטסבוס א ַאב ךיוא לָאמַא טמוק טנאירַאװניא אזא
 :ברעװ ַא טרָאּפשראפ זיא םיא אּב ןעוו רעדָא ,רעלַאּברעװ ַא זיא וויטנַאטס
 ַאב ודנַאג ערעוש ַא ;טײהרעליטש סעומש א ;קירוצ ןוא ןיהַא טעליּב ַא
 ,(טרָאד זיא רעכלעוו ,שטנעמ-==) (.סינ) טרָאד שטנעמ ,ריד

 {ןופ) רעטייווצ רעד ,ןביונופ רעטשרע רעד : עיצקורטסנָאק רעדנוזאב ַא
 .לג .ד .א ,סטכער

 -ַאב ײז ,רעמונ ,סָאמ ,לַאצ ןטייטאב סָאװ ,ןטנאירַאװניא ןַאראפ
 רעיײז ;רעטנעָאנ רעמ א :.א .א ןּברעװ טימ ,ןוויטקעידַא טימ ךיז ןטפעה
 ;(.צאק) יא יז ענייז יװ ,ןסיו לָאז רע ןעװ ,ייוװ .ענייז ךָאד זיא יז ;ךיוה
 עלַאק יד--ןרָאסיכ ַא ;(ויטאראּפמָאק א אב לעיצעּפס טמוק ךָאנ) רענעש ךָאנ
 --יטש ַא רעײז ןעװעג רע זיא ,עלעגניי ַא ןעװעג זיא זדנוא אב ;ןייש וצ זיא
 סנטשרע ןעװעג ןענייזס ;רערעל יװ רעיצרעד רעמ זיא רע ;(רייר ןופ) רעפ
 :רעפיט ַא סנטייווצ ,רעגולק א סנטשרע זיא רע ...ןאהאק סנטייווצ ,ןאמרעב
 ןצנאג ןטימ ןענַאקאּב ךיז סנטײװצ ,ןרָאפ וצ ןעמוק סנטשרע ףרַאד רע
 ...ןעיניא
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 -ירעּפ ךַאס ַא אב ןלייט עקיטייטאּב יד ךיוא ןרעהעג ןטנאירַאװניא וצ
 ,וו.א.א לדַאגסינ ,לעלַאּפסימ ,לכיומ ,שערױשַאנימ רעקיוא :ןּברעװ עשיטסארפ
 ."ןרעוו ,ןייז, טימ רָאנ ,טסואוואּב יו ,ךיז ןטפעהאב ייז

 ןעמוק רעּבָא ןענעק יז .ןּבָאגוצ עלַאּברעװ יד ךיוא ןענייז ןטנאיראווניא
 -ַאֹּב סלא עקַאט רָאנ ,(ןּבָאגוצ עלַאּברעװ) רעטרעוװ עקיפליהַאב סלַא רָאנ טינ
 -יײװצ ךיז ןעמוקאב ןופרעד .(.ג .ד .א טרָא ןטייטאב) ןטנאירַאװניא עקיטייט
 טפלעה רעדייס-רעטרעוו רעד לָאמַא ןוא עיצַאנָאטניא יד רָאנ וװ ,ןטייקיטייד

 רע--(טנעצקַא ןָא--"טקוק,) ּפָארַא טקוק רע :.גרפ ;ןיימ םעד ןעניפעגוצסיוא

 :ןײז סע טעװ טייהנעגנַאגראפ ןיא ;(טריטנעצקַא רעטרעוו עדייּב) ּפָארַא טקֹוק
 --ןקוקּפָארַא : וויטיניפניא ןיא ;ּפָארַא טקוקעג טָאה רע--טקוקעגּפָארַא טָאה רע
 ,ּפָארַא ןקוק

 : טייטאב ןוויטקעיבוס ַא טימ ןטנאירַאװניא ןַארַאפ ,5

 ---עיצַאנָאטניא
 -אּב ירעטירק

 יייקיטיירייווצ

 רעוויטקעיּבוס

 -גיא ןופ ף"פאפ םיוופג ,םינָאּפַא :טייקרעכיז סרעדייר םנופ דארג יד סיוא ןקירד סָאװ 0

 ,טשרעמיולק ,רעשפעצ ,עמָאטסימ ,סיוא-טזייוו ,ךיז טכוד

 אךיז טעז ,ךיז טמענ, טימ טינ ךיז טרייצָאסא'ס לייוו ,ּברעװ ןייק טינ ָאד זיא ''ךיז טכוד,

 .וו.א.א ךיז טסכוד וד ,ךיז ךוד ךיא טימ טינ ,.ג .ד ,א

 ךיז טכוד רע ,(קנארק סױא טעז רע-==) קנארק סיוא טזייוו רע, ןיא זא ,ךיז טייטשראפ
 .רעפרעוו -ןָאזרעּפ רָאנ ,ןטנאירַאוװניא ןייק טינ ?ךיז טכוד ,סיוא-טזייוו , זיא ?טרעטַאמראפ

 ךַאז רעד וצ גנויצאב עלאנָאיצָאמע ענעי רעדָא יד סיוא-ןקירד סָאװ (2
 -על ,רעדײל ,םעשַאכרָאב ,ערָאהנײנָא :טדער עמ עכלעוו ןגעװ ,טקַאפ רעדָא
 ןכיילגראפ לָאז עלָאגעלַאב ַא :.ּפשייּב .ךעּבענ ,עשַאקשינ ,עליכעמ ,לדװַאה
 ןעועג עליכעמ ןענייז יז ;(.לַא .לָאש) דרעפ א לדװַאהעל וצ ןשטנעמ םעד
 .רעגנוה רַאפ ןּברַאטש טינ עשָאקשינ ןלעװ יז ;(.לַא .לָאש) לזעלג ןרעטנוא

 .סע טסייה ,לַאלקַא ,רעציקַא ; ןדייר ןופ ןפיוא םעד ןענעכייצאּב סָאװ (3

 רעטרעווקרעמאּב ןפוו ןעמ ןעק ןטנאיראוניא עוויטקעיבוס יד
 -ניס רעדנַא ןַא וצ רעדָא ּברעװ םוצ ךיז ייז ןעיצ טפָא .(8מסוצמנס 62082)
 יז ןרעװ ,קידנעטש טינ רעבָא ,לָאמטפָא .טפעהאּב ןצנַאג םוצ--לָאמַא ,עמגאט
 .סעיצַאנָאטניא-עמאק טימ טלייטעגסיוא

 ַאס !טייקטוג ַאס, ןענעכעררַאפ ךיוא ןעמ ףרַאד ןכנַאירַאװניא וצ ,6
 (.א:א !טייקטוג ַארַאס :סעיצַאירַאװ טימ) .ג.ד.א *!טײקטלַאק ַאס !טײקמירַאװ
 ןענייז ,ןעמוק טינ וויטקעידא ןייק ָאד ןעק .ג.ד.א "טייקטוג, רעטרעװ יד ַאּב
 -רָאבוס טינ) קיגנײהּפָאמוא קידנעטש ןעמוק ייז .ןוויטנאטסבוס סיוא ןיוש סע
 .(עמגאטניס רעדנא ןייק וצ טריניד

 טימ טינ רָאג ךיז ןטפעהאב סָאװ ,ןטנַאירַאװניא ןַאראפ ,ףָאסעל ,7
 יד ןענייז סָאד .טפעהאּב רעדנוזאּב ַא ןַײלַא ןדליּב ייז--רעטרעוו ערעדנַא ןייק
 !עז !עט !ײה !עב |ךַא !יײא ! א :("רעטרעוו-ףורסיואפ) סעיצקעירעטניא
 ?יסָאװ ,ייוו'כ ,ןיינ ,(עגארפ ַא ףַא רעפטנע סלא) עי :רעטרעװ יד ןוא ,.ג.ד.א
 .ערעדנַא עקינייא ןוא ,עטינ

 טינ ךָאנ ןּביילב סעּפורג עקיטרַאנדײשרַאפ ץנַאג עלַא יד טָא ץוכַא ,8
 עדעי ראפ ןפאש ,ןיירא טינ ךעלמער יד ןיא ןעייג סָאװ ,ןטנאיראווניא קינײװ
 -ַאר טינ זיא קידּבור רעדנוזאב א טנאירַאװניא ןדעי ראפ יצ עכעלטע
 .לאנָאיצ

 ייווצ , ןקירדסיוא יד ןיא) רעגייזא , ןגעווטניימנופ ,אנ ,ףָאטלזַאמ :.ּפשייב
 (.ג.ד.א "רעגייזא

 ןטנאיראוו

 ,ןטנאיראווניא

 ןטפעהאּב סָאװ

 -גא וצ טינ ךיז
 -גאטניס ערעד

 סעמ

 -אּב סָאװ ןוא

 וצ טינ ןטפעה

 ערעדנא ןייק ךיז

 סעמגאטניס

 טייקכעלגעמוא

 ןריציפיסאלק וצ

 ןטנאיראווניא יד
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 ןוא קיטאמארג
 קיסקעל

 עיציזָאּפערּפ

 -ישטייר--*ןּבענ.
 עמראפ עשירעס

 ןרעו טנכערראפ טײטַאב ןטיול טפרַאדעג ןטלָאװ ןטנַאיראווניא ךַאסַא
 ,טינ ןיוש--"סיוא,) דיומ רעדיװ ,עלַאק סיוא :קיטייצניײא סעקירבור ייווצ וצ
 ענייש אזא וטסאה גייפ א :;(עיצאגענ טימ טייטאּב:טייצ ןופ גנודניבראפ א

 ;(גנויצאב רעלאנָאיצָאמע טימ עיצאגענ ןופ גנודניבראפ--"גייפ א,) ! עקצַאצ
 טײטַאּב-ןפיוא ןופ גנודניּבראפ -- 'יױא,) !דרע רעד ןיא ןעמ טגיל יױא
 לייו ,עיצקעירעטניא ןייק טינ ָאד ןיא "יא, ;גנויצאב רעלַאנָאיצָאמע טימ
 -רעטרעוו ןפַא עליפַא ָאד טקריװ "יוא , ;טרָאװ רעדנַא ןַא טימ ךיז טפעהאּב'ס
 טייטאּב םנופ טייקויטקעיבוס ןיא ןוא עיצאנָאטניא רעד ןיא רעבָא ;רעדִיײס
 ןּפַאכ לָאמא ךָאנ טסנעק ,!רע טגניז ,יײא ;(עיצקעירעטניא קיטש א ךיז טליפ
 דַארג-טײקרעכיז רעסיוװעג ,טייקכעלגעמ ןופ גנודניּבראפ--"לָאמַא,) פאלק א
 .(סנאונ-טייצ א ךיוא ,ךיז טכוד ,ןוא

 סעּפע רעּבָא ,סָאװ טָא - -- "יװא,) ...גנירעה טנופ א ,טיורב טנופ יירד ; יוזא ןפיוקט'ס

 ,(רעטנוא ייז טדייש סנאונ א

 -טײצ א אּב -מּוא סקיֿפערּפ רעד ,ג .ד ,א סעּבַאשמוא ןופ טייטאּב רעד זיא טנאסערעטניא

 טימ ןעדנוּבראפ עקפַאד רָאנ ,טנעמָאמ-טייצ א טעשָאּפ טינ טייטאּב (ךעסייּפמוא ,סעּבאשמוא) ןעמָאנ

 טינ) "טסַאגוצ סעבַאש ןייג , ןוא 'יסעּבאשמיא ןּביירש , .גרפ ,לעּפאּב רערָא טָאּברַאפ ןזעיגילער ַא

 עמ ; (סעּבַאש עּבַאגעל ןיײגיטסַאג-וצ םעד טינ טריטנעמאלגער עיגילער עשידיי יד םוראוו ,'!סעּבַאשמוא ,

 ץעמָאכ ןסע, טגָאז שמ ןא ; ךוּב םעיינ א טנעיילעגרעּביא ךיא ּבאה ךעסיײּפמוא , : ןגָאז טינ ןעק

 סייּב ,סלַאפנדעי יעדָא ,ערייווַא ןַא ראפ סע טלַאה רע רעדא--רעדייר רעד זא ,סע טייטאּב *ךעסייּפמוא

 ןַא -ץעמָאכ טיײצכעסייּפ ןסע זיא עיגילער רעשידיי רעד טול זא ,ןעניזניא רע טאה ,סע טגָאז רע

 ןקידקיטסגיד םעד ןּבעגוצ טימרעד ןעמ טעװ ,"קיטסנידמוא ,, טרָאװ א ןצונאּב לָאז עמ ןעוו .ערייווא

 .רעטקַאראכ ןזעיגילער-יזאווק א סעּפע גָאט

 -עג ךָאד ןוא ;רעגניא ןא ,רעלעיצעּפס ַא רעייז זיא ,"סעּבַאשמּוא, ןיא יוו ,טייטאּב ַאזַא
 ןוא ,ןטייטאּב ערענײמעגלַא טימ קיטאמַארג ךיז טמענראפ לאלכיּב שטָאכ) קיטַאמַארג וצ רע טרעה

 רעקיזָאדרעד סָאװ ,רַאפרעד זיא סאד ,(קיסקעל ךיז טמענראפ ןטייטאב ערעלעיצעפס ,ערעגנייא טימ

 ,"לעיציפא , .ה ,ד ,(-םוא) סקיפערּפ ַא ךרוד--טנעמעלע ןלאמרָאפ ַא ךרוד ןפַאשעג טרעוו טייטאב
 אֹּב זױלּב טעדנעװעגנָא רע טרעװ שיטקַאפ רָאנ ,טײטאב רענײמעגלַא ןַא סע זיא ,ןגָאז וצ יוזא
 .רעטרעוו עטלייצעג

 ,ןטנאירַאװניא עקיטײטאב עטכַארטאב טציא ויּב יד ץוכא ,9
 -רַאפ ןוא רעטרעוודניב ,סעיציזָאּפערּפ : עקיפליהאב ןַארַאט ךָאנ ןענייז
 -אב ענעי טימ ןעמַאװצ ןרעװ טכארטאּב ןלעװ יז ,ןעלקיטרַאּפ ענעדייש
 .ןעניואב ייז עכלעוו ,סעמגאטניס עקיטייט

 :.עיציואפערפ 1

 ףַא ןעניד ןעק סָאװ ,טרָאװ קיפליהאב א זיא סָאד--עיציזאּפערּפ ,0
 -נעטש טמוק ןוא עמגאטניס זיא'ס רעכלעוו א וצ וויטנאטסבּוס א ןטפעהַאּב וצ
 ,וויטאד ןטימ קיד

 --ןיא ,םורא--ןיא ,ןיא ,רעביוא ,רעטנוא ,רעסיוא :ןענייז סעיציזָאּפערּפ
 -נָא) טָאטשנא ,(ןגעק ,ןגעקא ,ןגעקנַא) ןגעקטנַא ,ןָא ,יּפלא ,ןטימניא ,ןיירא
 צב ,סַאשיּב ,(סייאעּב) סייּב .(לקסיּב) זיב ,(ייב) אב ,םורא ,(ףיוא) ףא ,(טָאטש
 טניז ,ןגעו ,(רעטניהא) רעטניה ,(ךרודא) ךרוד ,עייגיונעב ,(םיוקמיב) םעקָאמ
 :על ,("ןּבענ, טינ רעבָא ,םעל) ןבעל ,טױל ,(ץוכא) ץוכ ,ץָארט ,(טייצ ,טייז)
 -יוקימ ,דַאצימ ,טימ ,סעמכאמ ,(םיישעל) םעשעל ,דעװָאקעל ,סעוויוטעל ,עבָאג
 --ןופ ,ּפָארא--ןופ ,ןָא--ןופ ,ףוא--ופ ,ןופ ,ייברַאפ ,רַאפ ,עזאּפ ,ווערע ,ךָאנ ,ךע
 .א .א רעביא-ןגעק ,ןייק ,ּבילוצ ,(ןשיווצ) ןשיוווצ ,וצ ,ןגעוו--ןופ ,סױרַא



 = וע =

 ןא ,וויטיניפניא ןא ,(וויטאד ןיא) וויטנאטסבוס א טנידַאּב עיציזָאּפערּפ א
 ןייק טינ לָאמטּפא לקיטרא םוצ ךעּפײהעל זיא ןוא טנאיראווניא ןא ,ברעוודא
 -ּבוס ןייק טינ "ןדייר, זיא ?ןדייר ןיא טלַאה רע, ןיא :לטימ-ריוויטנאטסּבוס
 :,ּפשייּב ,וויטנאטס

 : ןוויטנאטסבוס טימ (1
 :אוו) רעד  טפעהאב "ןופ,--ןוז רעמיראוו רעד ןופ ןלַארטש עטשרע יד

 רעיירפ סטָאג ףא ךיז טּפַאכעגסױרַא ;'ןלארטש (עטשרע) יד, וצ "ןוז (רעמיר
 .סיורא ,,וצ *טלעוו (רעקיטכיל רעײרֿפ סטָאג), טפעהאּב "ףא ,--טלעוו רעקיטכיל
 ,"ךיז טּפַאכעג

 רעד ;ןעקניז אֹּב ט;ַאה גָאט א ;ןייג ןיא טלַאה רע :וויטיניפניא טימ (2
 -עגּפָא ךיז יז טָאה ךָאד ;ךיילג טינ זיא ןגָאז וצ ןגָאז ;ןריּפוקָא ןופ ןימרעט
 ןטלַאהעג ײברעד ךיז טָאה יז ;(סינ) ןצָאלג וצ ןגיוא יד רימ ףא ןופ טנייוו
 .(.גרעב) ןעלקָאש ןייא ןיא

 טימ ןגיוא יד ןיא ןרירעמעש סָאװ ,סעטַאמש יד :ּברעװדא טימ (3
 -רע ןופ רעגרע םיא רַאפ ןעוועג זיא סָאד ;(שטייט) יולּב ןוא ןירג ןוא זָאר
 ,(.לא .לָאש) רעג

 טָאה סָאװ ,וויטנאטסבוס א ןטפעהַאב וצ ןעניד ךיוא ןעק עיציואּפערּפ א
 -נוא,ןעװעג זיא רע .ה .ד ,שיט ןרעטנוא ןופ טכירק רע :עיציזָאּפערּפ א ןיוש
 -נא ןעמענפוא סע ןעק עמ ,סקירעביא .ןטרַאד "ןופ, טכירק ןוא "שיט ןרעט
 ,"?ןרעטנוא ןופ, עיציזָאּפערּפ עטצעזעגפיונוצ סלַא--שרעד

 סלא עיצָאּפערפ ךָאנ ,גנוטפעהַאב וצ טינ טניד עיציזָאּפערּפ ַא ןעוו ,ןלַאפ ןַארַאפ ,1
 ר א .לָאצ א טימ --"אב ,םורא ,ןגעקטנַא, :עיצקנופ עשירעדליבטרָאװ א סיוא-טליפ
 ,קיצעביז ןוא עכעלטע ַאּב ,טרעדנוה ןגעקטנא :טייקידכערעעּב טַײטַאב ןעמָאנ
 .רעגייזא 5 םורָא

 .עיצקנופ עשירעדליּבטרָאװ א טָאה "א רַאפ סָאװ , קירדסיוא םניא ?רַאפ , ךיוא

 -ָאפ עיציזָאפערּפ 1 יויטאד ןטימ ,טגָאועג ןיש יװ ,ןעמֹוק סעיציזָאּפערּפ עלַא ,2
 קידנעטש טרעד רעכלעוו) וויסעסַאּפ ןטימ טּפָא ןעמוק "ןגעוו--רַאפ ,ןגעוו--ןופ , סעיציזָאּפערּפ
 ויטַאד םעד -ניק עניילק יד ןופ ;(עיציזָאּפערּפ רעד ןופ ןלייט עדייב ןשיװּוצ ךיז טלעטש
 יד ןופ ץונַאב םעד ןכיילגוצסיוא ץנעדנעט א רעבָא ךיז טקרעמס .ןגעוו סרעד
 .ב .צ ,ויטאד ןטימ יז ןטפעהַאּב .ה .ד ערעדנַא טימ סעיציוָאּפערּפ ייווצ
 ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא ץנעדנעט אזא .(.לַא .לָאש) "ןגעוו רעדניק ןופ לעיצעּפס,
 רעשינכעטָאװגניל ןוא (ןעמאנסיוא לָאצ יד ןרענעלקרַאפ וצ ץנעדנעט רעדעי יװ) וויסערגָארּפ
 ויװמָא עמ ןיא וויטאד טימ עיציזָאּפערּפ ןגעװ לַאלק םנופ .ןרעװ טציטשעג ףרַאד
 ןוא) שיסור ןיא סָאװ ,דיישרעטנוא רעד ָאטינ ןיא שידיי ןיא זא ,רָאלק עליימ
 רע :"?ןיהּוװ, ןוא "?וװ, עגַארּפ רעד ףא לאפגיוב ןשיווּוצ ,(שטייד ןיא
 רעקיבלעז רעד ןלַאפ עדייּב ןיא--םיוג ןּפַא טכירק רע --םיוּב ןפא טציז
 : .לַאפגיוב

 רעסָאװ ןעו לָאמטפָא ןרעדָאפ סָאװ ,(רעטרעוו .א ,א) ןּברעװ ןַארַאפ ןענייז'ס ,2
 עיציָאּפערּפ סָאד .וװ .א .א ןופ ןכאל ,ףא ןטראוו ,ףא ןפָאה :עיציזָאּפערּפ ענעי רעדָא יד
 :57  :;סעיציזָאּפערּפ ענעדיישרַאפ טימ ןעמוק ברעוו רעקיבלעז רעד ןעק רעּבָא וָאר
 ןיא ןביירש ,(ריּפַאּפ) ףַא ןביירש ,(טניט) טימ ןביירש ,(רעוואכ א) וצ ןּביירש
 .װ .א .א (ךיז) ןגעוו ןביירש ,(וועיק)

 ,גנוגיישרעד יד ןפורנָא ןעמ ןעק עי ציזָא פע רֹפ ןיא גגומי ט ש טימ

 טכערּפשטנא סָאװ ,עיציזָאּפערּפ עסיוועג א לָאמטפָא טרעדָאפ ּבָאגוצ ןלאביעוו ַא טימ ּברעװ ַא סָאװ

 ןעמוקסורא ,םערוס ץיּפש ןפא ןקוקפורא ,םידיוּב ןפַא ןייגפורא) ףא--ףורא :ּבָאגוצ ןלאּברעוו ןטימ

 ,וװ ,א ,א ןופ --ּפָא ,טימ--טימ ,ןופ---סיווא .(קנַאדעג ןּפַא
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 -וצרעטנוא יו

 -יזָאפערּפ ןדייש

 -טינ ןופ עיצ

 עיציזָאּפערּפ

 3928 עז

 ןופ סוגפיונוצ

 ןטימ עיציזָאּפערּפ
 לקיטרא

 די 140 =

 =ַאּברעװ רעקיכערּפשטנַא רעד טרעדָאפ ,וויטאזוקא ןא טרעדָאפ ברעוו א ןעוו
 גנוטעּברַאסוא יד--רעדעל ןטעברַאסיױא :"ןופ , עיציזָאּפערּפ יד וויטנאטסּבוס רעל
 -יניפניא רעטריוויטנאטסּבוס רעד ;רעדעל ןופ רעטעּברַאסױא ןא ,רעדעל ןופ
 ,וויטנאטסבוס א יװ ,ייס ,ויטאקַא ןטימ ,ּברעװ א יװ ,ייס ןעמוק ןעק וויט
 ,"ןופ , טימ

 רעלאברעוו רעד טרעדָאפ ,וויטאזוקא ןייק טינ טרעדָאפ ברעוו א ןעוו
 ןַא לָאמא ,ּברעװ רעד סָאװ ,עיצקורטסנָאק עקיבלעז יד לָאמא וויטנאטסבוס
 אֹּב ןרעדָאפ ,ןצעמע טימ שינעגעגאב א--ןצעמע טימ ןעגענַאּב ךיז :ערעדנא
 ,ןצעמע וצ גנורעדָאפ א--ןצעמע (ןופ)

 רעטרעװ ערעדנא טימ עיציזָאּפערּפ א ןרעטנָאלּפ לָאמַא ןעק עמ ,4
 :ןעירעטירק עכעלטע ןענייז טָא .ןלייטרעטרעוו רעדָא

 -רעד ,סנטשרע ,רעטנוא ךיז ןדייש ּכָאגוצ רעלַאּברעװ ןוא עיציזָאּפערּפ (
 ןוא .סודָאמ ןופ גנאהּפָא ןיא טרָא ןייז טייב בָאגוצ רעלאּברעו סָאװ ,טימ
 ,לפעל א ןעמונעגטימ ּבָאהכ--לפעל א טימ -םענכ :ברעװ ןופ עמרָאפ-טייצ
 א סָאװ ,טימרעד ,סנטייוצ .לפעל א טימ ןעמונעג ּבָאהכ--לפעל א טימ םענכ
 .טינ עיציזָאּפערּפ א ,טריטנעצקַא זיא בָאגוצ רעלאּברעוו

 -ָאּפערּפ סָאװ ,טימרעד רעטנוא ךיז ןדייש סקיפערּפ ןוא עיציזָאּפערּפ (2
 ךיז טזָאל "לאפ, ןוא "נָא, ןשיווּוצ--"לאפנָא, :טרָאװ רעדנוזאב א זיא עיציז
 םעד ןָא ,לאפ םעד ןָא ,לאפ א ןָא, רעבָא ,ןלעטשניירא טינ טרָאװ רעדנַא ןייק
 .עיציזָאּפערּפ--"לאפ ןטצעל

 םוא , ָאטינ ; סעיציוָאּפַערּפ ןייק טינ (ןטסעּבמא)"מא, (סעּבאשמוא) "מוא , ןענייז רעּבירעד

 ,גדא "סעּבאש ןקיטנייה

 -ניירא טינ ןשיווּוצ רעטרעוװ ערעדנא ןייק ךיוא ןעמ ןעק *ןגרָאמ ףא ,רימ ןָא , אּב ,סעמע

 ,"ןשטנעמ ןָא . טימ שיגָאלאנא זיא *רימ ןָא , .עיגָאלאנא טימ ןָא ךיז רימ ןריפ ָאד רעּבָא ,ןלעטש

 -לעז םעד *ףא./ רעדָא *ןָא.. טאה ןלַאפ עדייּב ןיא .ה.ד ,"גָאט א ףא,/ טימ שיגָאלאנא ?ןגרָאמ ףַא;

 .טייטאּב ןקיּב

 -דניּב סָאװ ,טימרעד רעטנוא ךיז ןדייש טרָאװדניב ןוא עיציזָאּפערּפ (2
 ךימ ,ריד ןוא רימ ,וד ןוא ךיא,, :לַאפגיױב ןדעי טימ ןטפעהַאב ךיז ןעק טרָאװ
 ץוכא ןעמעלא ,םיא ץוכא עלא .ריד טימ ךימ ,ריד טימ ךיא רעּבָא ,"ךיד ןוא
 .ויטאד א עקפאד טרעדָאפ עיציזָאּפערּפ א--םיא

 -ניא ןקיטייטאּב א ןופ יז ןדיישרעטנוא ;טנאיראווניא רעקיפליהאּב א זיא עיציזָאּפערפ (4

 יא טליפש ָאד :טינ וויטקעיּבָא ןעמ ןעק ,וויטאד א ךיוא טרעדָאפ רענעי ּביוא לאפ ןיא ,טנאיראוו

 רע, :.פשייּב .טנאיראווניא רענעי רעדָא רעד רָאּפ-טלעטשס סָאוו ,טייקיטייטאּב דארג יד עלָאר

 ;ןויטאד ןייק טינ טרעדָאפס לייוו ,עיציזָאּפערּפ ןייק טינ סיוועג זיא *סנטײוװ רע דנופ טייג

 3 וויטאד א ןָא (טסקעט םעד ןיא) זיא'ס לייוו ,עיציזָאּפערּפ ןייק טינ ךיוא זיא ?ייּבראפ טייג רע ,

 -אווניא ןא טעשָאּפ סע זיא יצ :קעפַאס א ןפורסיורא ןיוש ןעק ."בוטש רעד ייּבואפ טייג רע ,

 ךיוא זיא'ס סאוו ,"ויד ףָאטלזַאמ , וו טקנופ (וויטאד א לאפ םעד ןיא טרעדָאּפ רעכלעוו ,טנאיר

 טינ עגארפ יד זיא שיטקארּפ .עיציזָאּפערּפ א עקפאד זיא'ס רעדָא ,(וויטאד א טימ טנאיראווניא ןא

 -וצ , ןעמעננָא רימ ןלעוו (ירּבא) ?טיונעג ךיז יז טָאה ...בילוצ ןריא ןאמ םעד רָאנ, ןיא ,קיטכיוו

 -ייּב ןייק טינ ןבָאה רימ ;רערייס-רעטרעוו ןיעביא זיולּב טנאיראווניא ןקיטייטאּב א ראפ "ביל

 רעד טימ ןציּפשרעטסיולק ייווצ יד , ןיא .וויטנאטסבוס ןכָאנ ןייטש לָאז עיציזָאּפערּפ יד ,ןליּפש

 {.גרעּב) "ןטלאטשעג עשיטָאטש עלא רעכעה ,רעכעד יד רעכעה טקעטשעג ןּבָאה עקלמראי-לוש

 ןטריצָאּפערּפכ- א ראפ ,עיציזָאּפערּפ ןימ א ראפ "רעכעה, ןעמענוצנָא טגיינעג רימ ןענייז
 ."ברעוודא

 -רַא ןקימיטשאב ןטימ ןסיגפיונוצ ךיז ןענעק סעיציזָאּפערּפ ךאסא 5
 -רַאפ) טריצודער טלָאמעד טרעװ רעכלעוװ ,רעד ,םעד לָאצנייא רעד ןופ לקיט
 .םוצ--רעד וצ ,םעד וצ ,ןפא--רעד ףא ,םעד ףא :ם-- רעדָא ן-- וצ (טצריק
 .טנאה רעד טימ--טנאה ןטימ ,גראּב םעד ףא--גראּב ןפא : .ּפשייּב



 הא

 :סוגפיונוצ אזא וצ לגוסעמ ןענייז סָאװ ,סעיציזָאּפערּפ יד ןענייז טָא
 ;םנָא--נָא ; םניא--ןיא ;ןרעּביא--רעּביא ;ןרעטנוא--רעטנוא ;ןרעסיוא--רעסיוא

 --סייב ;ןויב--זיּב ;ןייב ,םייב ,םאּב--.אב ;ןפאי--ףא ;ןטָאטשנא--טָאטשנא
 ;ןצוכ--ץוכ ;ןרעטניה--רעטניה ;ןכרוד--ךרוד ;ןסאשיּב--סאשיּב ; ןסייּב

 ;ןרַאפ--רַאפ ;ןכָאנ--ךָאנ ;ןדאצימ--דאצימ ;ןטימ--טימ ;ןטױל -- טיול
 ,ןבילוצ--ּבילוצ ;םוצ--וצ ;םנופ--ןופ

 רעטנוא יװ רעטּפָא רָאפ-ןעמוק .וו.א.א "םוצ ,ןרעטנוא, סעמרָאפ יד
 ךעייש ןיא סָאװ ."ךעלצעזעג, סנייצלא ןענייז עדייב רעבָא ;"םעד וצ ,םעד
 "ןסא, ףא "רעד ףא, ,"ןרעטנואי ףא ?רעד רעטנוא , ןופ טייברַאפ םעד
 זא ,ךיז טכוד .טנרעלרעד קיניײװ ךָאנ גנוניישרעד עקיזָאד יד ךיא בָאה ,,גדא
 .ןוויטנאטסבוס עסיוועג אּב רָאנ רָאפ טמוק יז

 -אד ןיא : יוזא ןשטייטסיוא לָאמַא ןעמ ליוו "טנא ה ןפַא ,טָאטש ןרעטנוא , ןופ גנוניישועד יד

 ,ןימ רעטייוװצ "טנאה ,, זיא וויטאנימאנ ןיא .ה .ד ,וויטנאטסּבוס ןופ ןימ רעד ןרעדנע ךיז ןעק וויט
 םעד ףא, טינ טגָאז עמ ,ןעמיס א :קיטכיר.טינ זיא'ס ,(רעטירד רעדָא) רעטשרע --וויטאד ןיא ןוא
 ןעמ ףרַאד רעּבירעד ."טנאה ןטימ, רעדָא "טנאה רעד טימ, רעדָא רָאנ ,"טנאה םעד טימ ,טנַאה
 ."ןטימ , פא ןרעװ ןטיּברַאפ לָאמא ןעק "רעד טימ, ײס ,"םעד טימ,, יײס :יוװזא ןשטייטסיוא סָאד

 עסיורג א ָאד זיא סע ,, ."רעד, טימ עיציזָאּפערּפ ןופ סוגפיונוצ ןופ ןליּפשיײּב עכעלטע

 -וער) ,.ערעזָא םוצ ןטרָאג ןיא עלעדײמ ןיילק א סיורא טמוק ,.ןעמיווש ערעזָא רעד ןיא ,,,ערעזָא

 -ָאשעמ סווָאלירק ןופ גנוצעזרעּביא סנאלּפאק) לכעטסאּפ א טציז לכייט םייּב ,,,לכײט יד ,,. ;(קינ

 קוק א טוט ;(ווָאסרעפ) ףרָאד םנופ --ףרָאד יִד ;( רבא) סיוש ןיא ןעמאמ אב רעדניק יװ } (םיל
 .(סינּפיק) עלעסקיש רעד ןָאטעג קניוו א ...עלעסקיש ןפא

 ,ןיד יּפלֶא : לקיטרַא ןקימיטשאב םעד (*טרָאּפשראפ ,) קירעּביא טכאמ *יּפלא , עיציזָאּפערּפ יד

 זיא "םניא ,) ןיא :רעהא ןרעהעג ,ערעדנא ןיא ךיוא סייוולייט ןיא ,טקעלאיד ןיימ ןיא ,קיזיפ יּפלא

 םעד רעּבָא ; (ָאטינ---"םנופ ,) ןופ ,םעל ,ןגעוו ,("לאזקָאװ םורא,) םורא ,ןגעקטנא ,ןטימניא ,(ָאטינ
 -ארגָאעג א טימ רָאנ טמוק ?ןייק , .קידנעטש טינ ייז ןרָאּפשרַאפ "רעד, ןימ ןטייווצ ןופ לקיטרא
 .ןעמָאנ ןשיפ

 ןוויטנאטסּבוס ייווצ םוילעלארַאּפ ןסיוועג א ןיא רָאפ ןעמוק'ס ּוװ ,ןקורדסיוא עקינייא ןיא
 .רָאי וצ רָאי ןופ :לקיטרא רעד טרָאּפשואפ טרעו ,סעיציזָאּפערּפ ייווצ רעדָא רענייא טימ

 ןטיײװ, א ,ןיילא וויטאד רעד יװ ,עיציזָאּפערּפ א טייטאב לאלכיב ,6

 א וצ ,טקעיבָא רעדנא ןַא וצ סעכייש א טָאה סָאװ ,טקעיּבָא ןא ,"טקעיּבָא
 .וויטאזוקא ןא טנכייצאב'ס יו (סעכייש) עטנעָאנ אזא טינ ,ןעמיס א וצ ,גנּוװט

 גָאז :וויטאד ןזיױלּב א טימ טנעלאוויווקע טאמיק (וויטאד ןטימ) עיציזָאּפערפ א זיא לָאמא

 .רימ רַאּפ ףיוק --רימ ףיוק ,םיא וצ גָאז--.םיא

 שידיי ןיא טרעוו סָאװ ,סָאד ןוא ,שידיי ןיא יװ ,ןלַאפגיוּב רעמ ןאראפ זיא ןכַארּפש עקינייא ןיא

 יר , : ןיילא לאפגיוב א ךרוד טקירדעגסיוא לָאמטּפָא ןטרָאד טרעװ ,עיציזָאּפערּפ א ךרוד טקירדעגסיוא

 טערט שידײ .חםעסגזפ םסקסא .ענעּפ א טימ ןּבײרש. ,םהעועס זזאסתעז "לוש ןופ גנוקריוו

 .שיסור יװ ךַארּפש (עשיטעטניס רעקינייוו) עשיטילאנא רעמ א סלא סיורא ָאד

 -ַאּב עקינייא .,ןטייטאב ענעדיישראפ וװָאר סאד טָאה עיציזָאּפערּפ עדעי

 ףא ןגײלּפָא :עקידעטײצ ערעדנא ,םיוּב ןפא ןכירק :עקידעטרָא ןענייז ןטייט
 .א.א ,לזאמ ןפא ןגָאלק : עקידעכאורוא ערעדנא ,לָאמ ןטייווצ א

 רעד סלא ,רעקידעטרָא ןַא ןיא סעיציזָאּפערּפ עלא ןופ טייטאּב-טנורג רעד זא ,טלַאה עמ

 ןקידעטרָא ןופ גנאגרעּבירא םעד ןּפַאכ טנייה ךָאנ ןעמ ןעק ןלַאפ עקיניײא ןיא .רעטערקנָאק עמאס

 -ץגרָאפ טרעוװ גנוקריוו יד -- גנוקריוו רעד רעטנוא ןעּניפעג ךיז :ןרעטקַארטסּבא ןַא וצ טייטאּב
 .ייגסיורא טינ ןעק רע רעכלעוו רעטנוא ןופ ,ןשטנעמ ןרעּביא ךאז א סעּפע סלא ,טלעטש

 -גדיישראפ-ןטייטאּב יד ןוייוו סָאװ ,ןליּפשייּב עכעלטע ןענייז טָא ,7
 .סעיציזָאּפערּפ יד ןופ טייקיטרא

 -ריוו ןרעטנוא ;םירָא ןרעטנוא לקעּפ א טלאה ;שיט ןרעטנוא ;רעטנוא
 -רָאפכַארּמש ןופ ערעל יד ןעמ טײטשרַאפ קיטאמארג טרָאװ ןרעטנוא ; גנוק
 ,("..ןעמ טניימ קיטאמארג טרָאװ ןטימ, :רעּבָא רעכעלשעדיי) סעמ

9+ 

 עשיגָא ָאדָאטעמ

 עגַארפ

 ןופ גנויצאב

 ךוא עיציזָאּפערּפ

 לקיטרא

 ןופ טיײטַאּב

 עיציזָאּפערפ

 -רַאפ טסכעה
 קיטראנדייש
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 ָאז עמ ;קלָאפ ןרעביא טשרעה ;דמַאז ןרעּביא ךיז טנַאּפש ;רעּביא
 'העּביא; לָאמ ייווצ--(.לא .לָאש) ריד רעביא רעזייה יד רעביא ןייג ןפרַאד
 זיא סָאװ ,ףענַאג א טגָאז ,ךוב א רעּביא ץיז ךיא ;ןטייטאּב ענעדיישרַאפ טימ
 : .ךוב א ןענעװנַאג רַאפ טצעזרַאפ

 רעד ןיא ןגָאז רימ יװ ;ןשַאלפ יד ןיא דעמ ,ןשאט יד ןיא טלעג ;ןיא
 ןיא ייז בָאה ךיא ;ןגיוא יד ןיא שיילפ לקיטש א ןָא טינ ןעמ טקוק ;ערָאנַאה
 ןיא ןענעקייל ,ןּביױלג ;סאאק ןיא ןיירא ;ןגרָאמירפ א םענייא ןיא ;דרע רעד
 -באפ ךאסא ןיא ;(.ּפָא) ןשטיװָאניּבאר ןיא טענייטעגניירא טָאה עזורק ;טָאג
 ןעועג טלָאװ רעסעב--ןטרעװנָאק ןיא סעריכס יד רעטעברא יד ןעמ טיג ןקיר
 -ייה רעד ןיא ;(גנוטייצ ןופ ץיוו א) טייצ רעד ןיא סעדיכס יד ןּבעג לָאז עמ
 .רעטרעוו--(.גרעּב) ץנאו עראד א עליפא ,ץלא ןעמ טניפעג עראמעג רעקיל
 ,"ןיא, טימ ליּפש

 .טלעג ןָא ןּבילבעג זיא רע (1 ;ןָא
 ןֶא ןיטש ;טנאװ ןָא ּפָאק ןּפַאלק ךיז ;ןצעמע ןָא ןענָאמרעד ךיז (2

 .טייז ַא

 ףא וטסגָאז סָאװ ; םידיגענ יד ףַא ןגָארטעגפוא ; לקנייב א ףא ןציז ;ףַא
 -כעלעג א ףא ןיימ'כ ;ריװעג א ןרָאװעג זיא רע זא ,םיא ףא טגָאז עמ ;םיא
 ,לדיפ א טימ ןרעװ טליּפשעג זומ ,ןליּפש-לדיפ ;יײרד ףַא לטרעפ ַא ;רעט
 .(.דאנ) טשינ ןעמ ןָאק לבמיצ א ףא לדיפ ןליּפש

 רעּביא םיא ןעמ טוָאל סָאד ;!ריד טימ ויא טָאג ;רימ טימ םוק :טימ
 טימ ןרייר ;(.לא .לָאש) ןרָאי טימ ןייז יז ןלָאז ;(יּפָא) לדיימ ןטימ ןיילא
 טימ ;ןצעמע טימ ןענרעל ;(.לא .לָאש) !ענעדײ א טימ טענייט טײג ;ןצעמע
 טימ ןפערט ;ןרעטש םעד לכיט א טימ טשיװעגּפָא ;ןעזעג ןגיוא ענעגייא יד
 ;געװװ ןטימ ןייג ;סעלּפָאטראק ןייק טימ ןּפָאטש טינ ךימ לָאז עמ ; ןייטש א
 -דנַאה ;לטרעװכיײלג א טימ רימ רע טרעפטנע ;טקעטשעגמורא סעקניזָאר טימ
 =כיג רעד טימ ןגעװַאב ךיז ;סערישא טימ ןעמיראּב ךיז ; ײלַאקַאב טימ ןעל
 -אטשעגפוא ;ןצראה ןצנאג ןטימ ןביל ;עדנוקעס א ןיא רעטעמ 100 ןופ טייק
 יז ןזָאל ;םיא טימ ךיא ;ןפָארטעג טָאה רימ טימ סָאװ ;טכילגָאט ןטימ ןענ
 ,לָאש) קינדאירוא ןטימ וואטסירּפ רעד ,עדייּב ןיירא דרע רעד ןיא ןייג ךייא
 וא ,ןעמיראב ןייג טינ ךייא רַאפ ךימ לעװ ךיא ;טריטנעצקא--"ןטימ,--(.לא
 ףָאזָאליּפ ןסיורג ןטימ ,רעשיוא ןסיורג ןטימ ,ןדמאל רעסיורג רעד ןיב ךיא
 ;ןדיי טימ טָאטש א ;עשַאר טימ שעמוכ ;ּפָאק א טימ שטנעמ א ;(.לא .לָאש)
 -טנאקאב ןײד טימ ריד ףָאטלזאמ ;רעב א טימ עסיימ א ;ןרָאי טימ ךאסא
 ;ךעסיײּפכָאנ ןעמעראוו ןטימ ןדירפוצ ;סנטָאש טימ לופ ;(.לא .לָאש) טפאש

 טימ סנייא ;קירוצ רָאי יירד טימ ;רימ טימ ךיילג קעלייכ א ןבָאה טסוד
 .שטאילק שטאילק ךעלסיפ יד טימ ;יײװצ זיא סנייא

 טימ ןענייט ןטילב עטיור טימ ליוװ ךיא :עזארפ ןיא זיא ןטייטאּב ייווצ
 ןטאט ןטימ טלדנאה רע--?רע טלדנאה סָאװ טימ ;(.פָאה) טלעװ רעסיורג
 : .(טפעשעג םענעגײא ןייק ךָאנ קידנּבָאה טינ ,ןטאט ןטימ ןעמאזוצ .ה.ד)

 ךיז ;ןצעמע רַאפ ןּבָאה עריומ ;עמָאכלימ רעד ראפ ןעוועג זיא'ס ;ראפ
 טסיּב וד ;דניז א רַאפ ןפָארטשאב ;טלעג רַאפ ןפיוק ;ןצעמע ראפ ןלעטשנייא
 ,טעברא רעד ראפ ןעמענ ךיז ;םיא רַאּפ רעסעּב

 -רעבליז א טימ ןקעטש א ךעלאג א טפיוק סָאװראפ :ןטייקיטיײדיײווצ
 -עג ןעמ טָאה ?עמָאכלימ וטסטלַאה ןעמעוו ראפ ;טלעג ראפ--? עקלאג רענ

 =עג טָאה רענעי .ה .ד) ןוז סגרובצניג ןָאראב רַאפ--טאדלָאס ןשידיי א טגערפ



 == ןכפ =

 א ;(ןבעגעגּפָא ךימ ןוא טיירפאב םיא ןעמ טָאה ,טאדלָאס א ראפ ןייג טלָאז

 .(ןענוואד ןראפ טמענ רע סאוו ,טלעג יד ראפ) ןענוואד ןרַאפ טסע ןזאכ
 יצ .("רעקעװ, ןיא ץיטָאנ א ןופ לּפעק) ָאניק ןוַאפ רעסעב : ליטס ןיא טייקטַאלגטינ

 -נא סעּפע רַאפ רעדײא ָאניק ןרַאפ רעסעּב ןייז סע זָאל , רעדָא ?ָאניק ןופ רעסעּב, סע טְסייה
 -ידרעטעּפש ןיא ,.גרעּב) ןּבעל ןראפ סָאװ ,רעּבלעז רעד ןּבילבעג טוט ןרַאפ זיא ךעליימ , } *? שרעד
 .(ןּבעל ןיא סָאװ : טרעסעברַאפ עיצקאדער רעק

 ךייא ןופ ןעמ זָאל ;עשראוו ןופ זיא רע ;קירעּבױּב ןופ רָאפ ךיא ; ןופ
 ;ןזייא ןופ רעקראטש ןוא גילפ א ןופ רעכאווש זיא שטנעמ א ;ןּרעװ רעטָאּפ

 ךוב רעד ;גנודליּב ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד ;ןייװ ןופ עלייק א ;יײז ןופ רענייא
 רעמערק רעד ;טייצ ָאש א ןופ ָאד ןיוש זיא רע ;טנעײלעג רימ ןופ טרעוו

 -שינ ;שיט ןופ סטכער ;(ּפָא) ךעלגניי יד ןופ ןגָאיּפָא טנעקעג טינ ךיז טָאה
 12 ןופ לטירד א ;(.לא .לָאש) קינשיו ןופ קיטנא ןא ; דרעפ א ןופ עשָאק
 .עמָאכלימ רעד רַאפ ןופ ךָאנ ;ענלַיו ןופ טאהעג ענעסַאכ ;4 זיא

 .ק.צ ןיא עסיפט .רעשישטייד רעד ןופ ווירּב א :ליטס רעמעװקַאבמוא
 רָאטװַא סלא "עסיפט, ןעמענפוא ךיז טליוו קילב ןטשרע ןפַא--("סעמע;) .ּפ.ק.ר
 -ָאיצ ןוויטקא ןַא ןופ ןָאיַאר רענילאמ ןיא ןעמוקאב ,ווירּב א ;ווירב םעד ןופ
 -עג רעדָא ןעמוקאב "טסינָאיצ רעויטקַא; רעד םיא טָאה יצ--("ןרעטש,) טסיג

 יד ןופ עירטסודניא-עכולעמ רעד ןופ טײקיגנײהּפָא עטקעריד יד ; ? ןבירש
 -לָאב ןופ גנוריגער עשלגנייא יד ליוװ סָאװ ןוא ןָאק סָאװ ;(רעקעװ,) םירעיוּפ
 ןטנַאסרוק יד ןופ טלעטשעגפיונוצ ,לקניו ;("סעמע,) ?ןעלרעּבמעשט:ןיוד
 :"ךרוד, ףא וויסאּפ א אּב "ןופ, ןעמ טייּברַאפ לָאמַא .("ןגעוו יד ףא,) טסּבלעז
 ."ץנערעפנָאק רעד ןופ, .טשנא ?ץנערעפנָאק רעד ךרוד ןעמונעגנָא;

 טימ ךיוא לָאמטּפָא ,"ץוכא ,רעסיוא , סעיציזָאּפערּפ יד טימ סעּפורג 8
 ץוכא :(סעיצאנָאטניא-עמָאק טימ טלייטעגסיוא) טרעדנוזעגּפָא ןרעו ,ערעדנא

 ַא ;ריד רעסיוא ,ןָאטעג טינ סע טלָאװ רענייק ; ןעמוקעג עלא ןענייז ,םיא
 ..םישובלאמ עקידסעבַאש ןיא ,ןדיי יד ;ךיז טעקיטָאּפס ,סיפ ריפ ףא ,דרעפ
 (.ּפָא) סעקּפוק ןיא ןענַאטשעג ןענַײז

 ,טרָאװקרעמאּב א ןיפ עלָאה יד טליּפש קילג םוצ) ןעמוקעג ןיוש רע ויא ,קילג םוצ : .גרס

 ןיא .טינ .טײקכײר וצ ,ןעמוקעג ןיוש רע זיא קילג םוצ ,(טייטאּבייּב ןוויטקעיּבוס ַא טָאה ,ה .,ד

 .טרעדנוזעגּפָא עיציזָאּפערּפ רעד טימ לאפגיוּב רעד זיא לַאפ ןטשרע

 ,בנודניביא

 טקעיבוס א רימ ןבָאה ,"רעטוג א זןיא רע, יװ טפעהאב אזא ןיא ,9
 רעּבָא .טקעיבוס ןטימ טימ-טמיטש סָאװ ,*רעטוג , וויטקעידא ןַא ןוא "רע,
 -פליה א ךָאנ ןארַאפ--רַאבלטיממוא טינ טקעיּבוס םוצ ךיז טיצ וויטקעידא רעד
 *ניס ןייא "רעטוג, א טימ ןעמַאזצ טעדליּב רעכלעו ,"זיא, טרָאװנָאזרעּפ
 ןעמ טפור--טרָאװ רעקיטייטאּב-| טרָאװנָאזרעּפפליה--עמגאטניס אזא .עמגאט

 -ָאלאנא ריא טימרעד ןענעכײצַאב יידעק ,טאקידערּפ רעטצעזעגפיונוצ
 טפור ןיילא טרָאװנָאזרעּפפליה סָאד .טרָאװנָאזרעּפ ןקיטייטאב א טימ עיג

 .(עלוּפָאק) גנודניב ןעמ
 ,ּברעוופלִיה רעוויטאגוינָאק א רָאנ ,גנודניּב ןייק טינ "זיא , זיא "ןעמוקעג זיא רע , ןיא

 ןיא .ןעמוקעג ויא , זיא סָאװרַאפ .ברעוו א סלא ןעמאזוצ *ןעמוקעג זיא , ןטכארטאּב רימ לײװ

 -קעידא | (ּברעוופליה) ברעֹו א ."רעטוג ַא זיא , ןוא ("טאקידערּפ רעכַאפנייא , ןא ָאולא) ּברעוװ

 ;לענָאיצנעװנָאק ץענערג רעד ויא לָאמא :ןריױװיטָאמ גונעג קידנעטש טינ ךיז טזָאל סָאד- .וּויט

 -יג ןיוש) ווערָא זיא רע ,(ּברעוו רעשיטסארפירעפ--טאקירערּפ רעכאפנייא) "לכיומ זיא רע, :.גרפ

 -וצ) עליוכ א זיא רע--(טאקידערּפ רעכַאפגייא) עליוכ ויא רע ,(טאקידערּפ רעטצעזעגפיונוצ רעכ

 -(רעטצעזעגפיונ

 3245 עז

 ךוא עיציזָאּפערפ

 גנורעדנווּפָא

 רעטצעזעגפיונוצ
 טאקידערּפ



 -- הכא --

 -ייטאּב א רָאנ ,גנודניב ןייק טינ "ןיא , זיא "םייהרעדניא זיא רע, ןיא
 ,(םייהרעדניא ךיז טניפעג--=) טרָאװנָאזרעּפ רעקיט

 ןיב ,...טסיּב ,ןיב) "ןייז , : ןברעוװפליה יד ןָא רימ ןעמענ ןעגנודניב רַאפ
 ןיּב ,ןרעװ ,טסעװ ,טרעװ ,רעװ) "ןרעװ, ןוא (...ןייז טלָאװ ,ןייז לעװ ,ןעוװעג
 .(...ןרָאװעג

 :ןייז ןעק טאקידערּפ ןטצעזעגפיונוצ םנופ לייט רעקיטייטאּב רעד ,0

 ןיא רעװ ;רעטעברא ןַא זיא רע :וויטנאטסבוס א ןופ וויטאנימָאנ (1 א 0

 ,טאקידערּפ ןרַאפ "זיא רע, ןוא טקעיבוס ןרַאפ "רע, ןעמעננָא ןעק עמ) ?רע "יי
 טימ טמיטש טרָאװנָאזרעּפ רעד זא ,רָאלק זיא'ס ּוװ ,"ייז ןענייז רעוו , .גרפ
 ?סעלכאט רעד ריד ןופ ןייז טעװ סָאװ ;('רעוו, טימ טינ ,"ייז,

 עליוכ א יא יִז ;(עק)רעביירש א זיא יז :שירָאטאגילבָא טינ זיא ןימ ןיא גנומיטשטימ

 .רעטקָאד רעטוג א זיא יז ;ןקוסעמ

 .סעכיי ןסיורג ןופ זיא רע : וויטנאטסבוס א ןופ לַאפגיױב (2
 .("סעמע,) טיקסווָאנארג .א זיא גנולעטש יד :וויסעסָאּפ (3

 ןײד ;רעטוג א זיא רע :טקעיבוס ןטימ קימיטשטימ ,וויטקעידא 4 368 עז
 .סטלאק א ןוא סגולק א ןזיא ץראה

 ,וויטקעידא ןייק ראּבלטיממוא ןרינידרָאּבוס טינ ןעק רעכלעוו ,"ןעמ , זא ,רָאלק טרעוו ָאד

 א זיא עמ : (ןימ ןטייווצ ןוא ןטשרע םוצ ,ףעגא ,טרעהעג ןוא) וויטנאטסּבוס א ןגעווטסעדנופ ןיא

 : .עניש א זיא עמ ,רענייש

 ,ןימ , ,(םולּבנרָאק) ןייז ןצנאגניא ךיא ןיּב קניירק ןייז טניז ; ןיימ זיא טלעוו עצנאג יד

 .וי:קעירא ןופ סעמרָאפ-לונ רָאנ ,ןּברעװדא ןייק טינ ָאד ןענייז ?ןייז

 .ןּבירשעגנָא זיא ווירב רעד ;טנוזעג זיא רע :ברעװדא (5

 .ויטקעידא ןא ראפ (שיסור ןיא יװ) ןטלַאה טינ סע ףרַאד עמ יד ןריּפָאק טיב
 :"ןוויטקעידא , טפור עמ סָאװ ,רעטרעװ ןסַאלק ייווצ ןארַאּפ ןענייז שיסור ןיא -ַארג עשיסור

 -דא רעלופ,) לַאפגיוב ןוא ןימ ,לָאצ ןופ סעמרָאפ ןּבָאה סָאװ ,עכלעא ''*י
 -דא רעצרוק,) ןימ ןוא לָאצ ןופ סעמרָאפ ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןוא ,("וויטקעי
 סעמרָאֿפ עכלעזא לאלק טָאה סָאװ ,ברעוודא ןאראפ זיא םעדצוכ ;('וויטקעי
 ןכערּפשטנא עמרָאפ רעד טול לָאז סָאװ ,סאלק אזא ָאטינ ןיא שידיי ןיא ,טינ
 רניק סָאד--טנוועג זיא יז--טנוזעג זיא רע :"וויטקעידא ןצרוק , ןשיסור ןטימ
 "וויטקעידא, ןפורנָא "טנוזעג, ּברעװדא םעד ןעניז ןייק טינ טָאה .טנוועג זיא
 .ויטקעידא ןַא טימ טשטייטרַאפ שיסור ףא טרעװ רע סָאװ ,רַאפרעד

 -;ב א וצ לָאמא ,ברעוו ןקיטייטאּב א וצ לָאמַא ןייז טפעהַאּב ןעק ּברעװדא רעד סָאװ ,סָאד

 .ןסאלק ייווצ ףא ּברעוודא ןטלאּפשעצ וצ גונעג טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ,ןקיפליה

 -טנא ןימ אזא ןארַאפ זיא'ס ןוא ,ּפיציטראּפ א זיא ּברעוודא רעד ןעוו
 ; גנוכערּפש

 -- ,ןבירשעגנָא וירב םעד טָאה רעצעמע--ןבירשעגנָא זיא ווירב רעד
 (רעוװ ,ןיב גנודניּב רעד טימ) טַאקידערּפ רעטצעזעגפיונוצ רעד טסייײה 167 עז

 .וויסאּפ
 -קא , ןא טימ גנוכערּפשטנא ןייק ָאטינ וויסַאּפ ןייק טינ זיא "טנרעלעג קראטש ויא רע;

 יד לייוו ,"וויסַאּפ טינ ךיוא ןעמ טפור ?טלדיזעגסיוא ןבילבעג ןיא רע. ;עיצקורטסנָאק ?רעוויט

 ."ןביילב , ָאד זיא גנודניב

 ןענרעל -- זיא טעברא ןייד :וויטיניפניא (6

 ;ריפ זיא רעגײז רעד ;ײװצ ןענייז יז :ןעמענלָאצ ,טנאירַאװניא (
 לָאז ופט ;טיװק ןענייז רימ ;וצ זיא ריט יד ;?רעגייז רעד זיא ;פיוו
 ןףרעװ רע

 ,(.לַא . ָאש) ?סופוצ זיא סופוצ , :טקעיּבוס ַא ראפ טניד סָאװ ,טרָאװ עקיּבלעז סָאד (8

 ."סופוצ ןייז לָאז -- סופוצ ּבייא, : טאמיק .ה .ד



 == ןבפ -

 -ניא ,ןגָאז וצ יוזא) *וויטאלוּפאק. טצונאּב ךיא ןרעװ "קידנרעוו ,ןרעוװ ,קידנעייז ,ןַײז ,

 .(ןעגנודניב עשירנורעג ןוא עץשיוויטיניפ:

 רעבָא ,גנוריטאטסנָאק ַא טייטאּב טאקידערפ רעטצעזעגפיונוצ ַא 1
 -וס םנופ טיײקירעהעגנָא רעד ןופ רעדָא ןעמיס ַא ןופ רָאנ ,גנוּוט ןייק ןופ טינ
 -ֹוג ַא ןיא םָארװא, :(ןעניז ןשינָאל ןיא) עּפורג זיא'ס עכלעוו ַא וצ טקעיב
 -- עקנידנָאלּב ַא זיא לכָאר ;טיײקסטוג סמָארװַא טריטאטסנָאק טרעוו -- *רעט
 .סעקנידנָאלּב עּפורג רעד וצ טרעהעג לכָאר זַא ,טריטַאטסנָאק טרעוו

 .ןצַאז עקיזָאלטקעיּבוס ןיא גנודניּב ןופ ןליּפשיב ,2

 זיא'ס :טנאירַאװניא רעדָא ּברעװדא ןא טימ "טרעוו ,זיא, ןברעוו יד
 -ַאװ ,טוג ןיא'ס ;ליטש עלעסיּב ַא ןייז לָאז ;(.סינ) ליטש ןטרָאד קידנעטשַאב
 גונעג ןייז ןיוש לָאז ;.װ .א .א ,םיראוו ,טוג זיא רימ ;.וװ .א .א טעּפש ,םיר
 זיא'ס ;ָאטשינ זיא'ס ;ןאראפ זיא'ס ;רעליטש טרעוו'ס ;(.דָאג) ךיז טליּפשעג
 טינ ויאס ;ךעלטכַאגרַאפ ןרָאװעג זיא'ס ;קיטיײרּפ זיא סע ;םידוהייל ןעוועג
 -עפנָאק רעד וצ טַאיראטעלָארּפ רעועיק ןופ סערעטניא םעד ןגעװ ;לָאמא
 ,("סעמע,) טדערעגּפָא זיא ץנער

 טימ ןוא ּפיציטרַאפ א טימ (סודָאמ רעטשימעג) "ןרעוו לָאז, ברעװ רעד
 !ןרעװ דלַאב ָאד רימ לָאז טנייוועג טינ :"טינ,

 ןָא ק א א ק ? "טינא ןַא עיצקורטסנַאק אזא רָאפ טמוק יצ

 יא ויטאד א ן'א ו"טאד ַא לָאמ ַא טשרעהאּב טאקידערּפ רעטצעזעגפיונוצ א ,2
 ןופ קיגנייהּפָא :רָאּפ טינ טאקידערּפ ןכאפנייא ַאב ןעמוק סָאװ ,ןלאפ עכלעזא

 ןטימ גנודניּב רעד -עֶדְלָאג ַא רימ יז ;װערָאק ,טניירפ ,עניוס ,רעדורּב ַא רימ זיא רע (
 הנאה ןקנ מב .(רעפעפ) ּבייוו ַא רימ יז ,עלעדנָאלּב ַא רימ ייז ,דניק ַא רימ ייז ,ענ

 -אּב ,טסּוװאב ,קיפליהאב ,םענעגנייא ,ךעלגערטרעדמוא רימ זיא רע (2
 ,ךעלצונ ,טנעָאנ ,קיטכיוו ,טייו ,יירטעג ,(ךיילג ןטייל זיא רע) ךיילג ,טנאק
 .לג .ד .א קידלוש ,דמערפ ,קיטכעדראפ ,טפאהלקע ,קיטיינ

 -כיל ,רעטצניפ ,םיראוו ,טוג ,רעטיב ,טסּוװאּב ,םענעגנייא זיא רימ (3
 ,רימ ןיא (דניו ןוא) יי ;...טסואוואב ,םענעגנייא טרעװ רימ ;רָאלק ,קיט
 .רימ זיא גָאלק ַא

 ,(טרָאװנָאורעּפ סלא) רימ ןסייוו ,טייטאב ברעוו רעקיטייטאבלופ ַא ,4
 -ַאב ַא .ה .ד ,גנודניב ַא טייטאב עשז-סָאװ .גנוּוט ַא ןופ גנוריטאטסנָאק יד
 םעד ןָא ,עמרָאפ עלַאּברעװ יד רָאנ ןּבילּבעג זיא םיא ַאּב ?ברעװ רעקיפליה
 טינ רעּבָא ,גנוריטאטסנָאק ַא ןולּב טײטַאּב רע .ה .ד ,טלַאהניא ןלַאּברעװ
 ןאראפ .עקיטייטאב-קינייוו עמאס יד ןענייז *ןרעו ,ןייז , ןּברעװ יד .גנוּוט ןייק
 -רא, יװ) ןברעוו עקיטייטאּבלופ ,"עטכע ,, ןשיווּוצ סעידאטס-גנאגרעּביא רעבָא
 יו ,ןברעוו עטקירײלעגסױא ,'עטסוּפ, עבלעזַא ןוא ("ןסע ,ןּביירש ,!טעּב
 ןיא .גֹוצנָא םעיינ ַא ןיא טײג רע ;םײהַא טייג רע ;.ּפשייב ."ןרעוו, ,'ןייז,
 ןיא יװ ,טייטאּב ןטערקנָאק רעקיניײװ ַא "טייג, טָאה טפעהַאּב ןטייוװצ
 ,ןטשרע

 עטערקנָא עטערקנָאק סלַא טצונַאּב לָאמַא ןרעװ ןברעוװ ?עקיטייטאב-ּבלַאה,, יד
 גנורניב 'ד טליּפש סָאװ ,טרָאװנָאזרעּפ ַא טסייה יוזא .(עלוּפָאק עטערקנָאק) גנודניּב
 .קעידַא ןַא טימ טקעיבוס ןשיװּוצ לטימ-טפעהאב סלַא) גנודניּב א ןופ עילָאר
 ןצנאגניא טינ טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא קידנעיײז ,(.וו .א .א ברעװדַא ,וויט

 ךיז טלייצרעד ָאד .קנארק טגיל רע .ּב .צ ,טײטַאב ןטערקנָאק ַא ןופ טסוּפ



 א ןָא ץַאז
 ּברעוװ

 גנורינידרָאָאק

 טרָאװדניּב ךרוד

 ןָא גנורינידרָאָאק

 טיָאװדניב
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 ,קנַארק זיא רע זא רָאנ ,("טייטש ,טציז , טינ) "טגיל רע; זַא ,םעד ןגעוו טינ
 שיטסיליטס) רעקיטייטאב טרָאװנָאזרעּפ רעד *קנַארק טגיל,, ןיא זיא ךָאד ןוא
 ."קנַארק זיא , ןיא יװ (רעשירעדליּב -- טדערעג

 םעליוא רעד טּביילּב טרעטיצרַאפ :ןעגנודניּב עטערקנָאק ןופ ןליּפשייב
 רעד טציז טרעניטשראפ ;םעלױא רעד טרעװ טרעטיצראפ :גרפ -- (.רעפ)
 -עגרעביא ךיא ןיּב ;םעלױא רעד ןיא טרענייטשראפ :גרפ -- (.רעּפ) םעליוא
 רעד אב ...ךיא ןיב טכאנ רענעי ןיא ;(.רבא) רעכָאב רעקיצנייא ןייא ןּבילב
 .(.סינ) ןסעזעג ךעריוא ןַא עלעביטש ריא ןיא עבָאכ

 יט רעײנ ַא ךיז טמוקאב ,טרָאּפשראפ לָאמַא טרעװ גנודניּב יד ,5
 וויטנאטסבוס ,(עיציזָאּפא טינ רעבָא) וויטנאטסּבוס -| וויטנאטסבוס :טפעהאּב
 רעטרָאֿפשראפ רעד טָאטשנָא טמוק (קידנעטש טינ) טּפָא .ג .ד .א ּברעוודא -|-
 עמַאמ יד םורפ ,עטאט רעד םוופ :.ּפשייּב .עיצאנָאטניא-עריט א גנודניב
 ןוא טפול יד ןייר ,דמַאז סָאד ןייר ,רעסַאװ סָאד ןייר ,למיה רעד ןייר ;(.רעּפ)
 רעד טניירפ ַא ,ןדימש ןענייז רימ ;(.פָאה) !עּבָאב ,ךיא עס ;(.לא .לָאש) ליטש
 .  (.לַא .לָאש) עלַאק ַא יז ,ןסָאכ ַא רע .ןיװ ןופ יז ,ןילרעּב ןופ רע ; רעמַאה
 ןלייצרעדוצרעּביא טינ -- םיכָאװש עריא ;(.דאנ) רעציוא ןַא'ס :ןעמ טגָאז
 ,(.רָאװ)

 .ג .ד .א טסּוװאב יװ ,טגָאזעג יװ :ךיוא רעהעג רעהַא

 .סעמגאטניס עקיטראכיילג .ע
 ?רע טייטאּב סָאװ .'ןוא טרָאװ סָאד דייר ןיא רימ ןפערט טפָא ,6

 סָאװ ,סעמגאטניס ייװצ עכלעוַא טפעהאב סָאװ ,טרָאװ רעקיפליהאב א ויאיס
 רעדָא :עמגאטניס רעטירד ַא וצ גנויצאב רעקיבלעז רעד ןיא עדייב ןעייטש
 -אב עדייב רעדָא ,('ועק ןוא טיורב סע ךיא,) טפעהאּב ריא וצ ןענייז עדייב
 בָאה'כ,) סָאד יא ,סָאד יא רעדָא ,('עגנוי ןוא עטלַא ןפיול'ס,) ךיז וצ יז ןטפעה
 ,("ןלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשירפ טפיוקעג

 ,"ןוא ךרוד טקירדעגסױא לַאפ ַאזַא ןיא טרעװ סָאװ ,גנויצאב יד
 טרינידרָאָאק ןענייז "ועק, ןוא "טיורב) גנורינידרָאָאק ןפור רימ ןלעװ
 -ידראּבוס -- ןעגנוטפעהאּב עקירעהַאזיב יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,(ךיז ןשיװּוצ
 ,טרינידרָאָאק ןרעװ ןענעק רעדָא ןרעװ סָאװ ,סעמגאטניס עכלעזַא ,ןעגנורינ
 ןשיווצ ןעגנויצאב ענעזיװעגנָא יד ץוכַא ,עקיטראכיילג ןפור רימ ןלעו
 :ענײהעד ,ערעכַאפנייא :ערעדנַא ךָאנ ןייז ןענעק ,סעמגאטניס עקיטראכיילג
 ,רעדָא ;"קנירט ןוא סע, .ּב .צ ,(גנורינידרָאּבוס ןָא) ננורינידרָאָאק עזיולּב
 דלעפ ןיא ןצנאט ןוא ןליּפש רימ :רעגיטש א ,ערעטריצילּפמָאק ,עּבארעדַא
 ,דלַאװ ןיא ןוא

 םעד ןָא ךיוא טרינידרָאָאק ןייז ןענעק סעמגאטניס עקיטראכיילג .7
 ךרוד ןוא רעדייס-רעטרעוו ,עיצאנָאטניא רעד ךרוד זױלּב -- "ןוא , טרָאװדניּב
 ."ןוא , טרָאװדניב םנופ טייקכעלגעמ רעד .ה .ד ,עיצאיצָאסַא רעשיטאמארג
 ןיא ןעגנַאז יד ,רלַאװ ןיא רעמייּב יד סעּפע ךיז ןגיינ ןעמעוו רַאפ : .ּפשייב
 ןגעװ ,רּפעינד ןגעװ ,עיסענ רעד ןגעװ רָאנ טרעלק עמ ןוא ;(.שַא) ?דלעפ
 ןצמאק ַא ,ןעװעג שעפענ ּבָארג ַא דיי רעד רעבָא זיא ;(.לַא .לָאש) סָארַאּפ
 לעה קידנדײנש ,םוטש טנייש ןוא טינעז ןיא טייטש ןוז ;(.רעּפ) רעסיורג א
 ,ףעגַא) רימ ןליפ ,קיטכיר עזארפ עטצעל יד ןעייטשראפ רימ רָאנ ּביוא .(.דָאג)
 טלָאװ "לעה קידנדיינש , ןוא "םוטש, ןשיװּוצ זא ,(עיצאנָאטניא יד סע טזייוו
 רעד ןופ ןיימ םעד לאקידאר קיוגרעדנע טינ ,"ןוא , ןלעטשניירא טנעקעג ןעמ
 ךוא ?קידנדיינש  ןשיווצ "ןוא, ןלעטשניירא טינ רעּבָא ןעק עמ .עזַארפ
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 זיא "קידגדיינש, ,סע טסיײה .(ןּברעװדַא ןענייז עדייּב שטָאכ) "?עה;
 .קידנדיינש, טימ טרינידרָאָאק זיא "םוטש, ןוא ,"לעה, וצ טרינידרָאּבוס
 ,טרָאװדניב ַא ןופ ףליה רעד ןָא טרינידרָאָאק ,"לעה

 סעמגאטניס עקיטראכיילג ייווצ יו רעמ ןייז ןעק טפעהאּב ַא ןיא ,8
 -ניס רעטצעל רעד ראפ ןיולב "ןוא, טרָאװדניּב םעד לָאמטפָא טָאה ייר אזא
 ;(.סינ) ןעוװעג דלַאװ ןדליו ןוא ןסיורג ,ןסיועג ןיא ךיא ןיב :עמגאט
 סיוא-ןקוק ,ךיז ןעיירד ,טייק-ןטאּפראק רעד רעביא קידנעמורּב ךיז ייז ןגָארט
 םעד ןבָאה ועבָא ןעק יז .(.דָאג) ןיירא סנקלָאװ יד ןיא קירוצ ןדניוושראפ ןוא
 -עו םוצ ךיז טיצ ןוז :רעטשרע רעד ץוכא ,עמגאטניס רעדעי רַאפ טרָאװדניב
 ענעסירעצ דרע טניישאב ןוא ןייטש טרָאד עלעגער ַא טבילּב ןוא ףורא טינ
 רערליװ רעד ןוא ,שריה רעד ןוא ,עּפָאליטנא יד ןוא ,ףארישז רעד ;.דָאג)
 ןָאטוצניהא ןיהוו טאהעג טינ טעשָאּפ ןיוש ןבָאה עקירעביא עלא ןוא ,לוייא
 .("ךעלעסיימ עכעלרעדנווו, סגנילפיק ןופ גנוצעזרעּביא סצַאק) ייז ןופ ךיז

 עטריצילפמָאק גנורינידרָאָאק רעקיזָאלטרָאװדניּב ןוא רעכעלטרָאװדניב ןופ גנוריניבמָאק
 לעיצקורפפנָאק טגניירּב ןעײר ערעגנייל ןוא (סעמגאטניס ייווצ ןופ) עראטנעמעלע ןופ ןוא
 ןיא :ןליּפשיײב .סעיצקורטסנָאק "עלופזירּפַאקא ,עקיטראנדיישראפ ץנאג וצ
 טנעװ יד ףא ןגָאלשעגוצ ןוא ךַאװש ,טנערּבעג לצינאק א טאה עלעביטש
 ןטכילאב טײקטלא ריא ןיא עבָאב יד קיטעמוא ןוא ליטש ןוא טנײשעגּפָא
 עצראווש ,עטשטיינקעג ,שטנעמ ןוא ןישאמ ןופ ןטעלעקס רָאנ ןּביילב ;(.סינ)
 עלעירּב סָאד זיא ןעמונאב ןוא לציּפ ,שידרע ןוא קנילפ ; (.דָאג) עטיירדעצ ןוא
 טימ טרינידרָאָאק ןיא "קנילפ, :"ייר-ןעייר , ַא רימ ןבָאה ָאד ;(.סינ) ןפָאלעג
 זיא "שידוע ןוא קנילפ, ייר יד ןוא ,"ןעמונאב , טימ -- "לציפ , ,"שידרע,
 ."ןעמונאב ןוא לציּפ , ייר רעד טימ (טרָאװדניּב ַא ןָא) טרינידרָאָאק

 ןעשטשילב :עיצקורטסנָאק אזַא ןענָאמרעד ןעמ ףראד רעדנוזאב ,9
 ;(.דָאג) ענעפָא ןוא עטקיטולבראפ ,ןייצ עטערישטשעגסיוא ואוו ץעגרע ךָאנ
 -גָא טגניווצ (עיצאנָאטניא יד טימרעד סעכייש ןיא ןוא) רעדייס-רעטרעוו רעד
 ןשיװּוצ טרינידרָאָאק "ענעּפָא , ןוא "עטקיטולּבראפ, רָאנ ןענייז ָאד זא ,ןעמענוצ
 ."עטערישטשעגסיוא , טינ רעּבָא ,ךיז

 ןופ עיצאנָאטניא -ָאטניא עלעלאראּפ א װָאר סָאד ןּבָאה סעמגאטניס עקיטראכיילג 0
 "ה 8 טרָאװדניב םעד ןּבָאה סעמגאטניס עקיטראכיילג ייווצ ןעוו .סעמַאק ןופ עיצַאנ
 עמָאק א ךיז טרעה ,ייווצ יו רעמ רעבָא ןעו  ,ָאטינ עמָאק ןייק זיא ,"ןוא,
 -ילַּפמָאק ןיא .יז ןּבײרש וצ טינ ןעמונעגנָא ןיא'ס שטָאכ ,"ןוא ןראפ ךיוא
 .רעטריצילּפמָאק עיצאנָאטניא יד ךיוא זיא סעיצקורטסנָאק עטריצ

 -רעטרעוו טול סעמגאטניס עקיטראכיילג יד ןריציפיסאלק ןעק עמ ,1
 -נאטסבוס -| -וויטנאטסּבוס ,טרָאװנָאזרעפ -| טרָאװנָאזרעּפ : סעמרָאפ ןוא ןטאלק
 טינ ףורעד ָאד ךיז לעװ ךיא .וװ .א .א ,(לאפגיב ןקיבלעז ןיא) וויט
 .ןלעטשּפָא

 ןטייהרעדנוזאב סָאװ ,רעטרעװ עקיטייטאב רָאנ עקיטראכיילג סלַא ןעמוק טפָא 2
 גנורינידרָאָאק יא טכארטאב טָאה רע :ןקיפליהאב ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ןופ טנידאב ןענייז
 ןָאט גערפ ַא ןוא ןייגוצ לעוו'כ ;(טרעפטנעעג טָאה ןוא ---) טרעפטנעעג ןוא
 ןבירשעגנָא ןוא ןעמונעג רעסעב טלָאװכ ;(ןָאט גערפ ַא לעװ ןוא --)
 .(ןבירשעגנָא טלָאװ ןוא ==)

 *ןיב , ןטייּבראפ טייהנעגנאגראפ רעד אֹּב "בָאה, ןעק ןלאפ עכלעזא ןיא
 ןדליו ןוא ןסיורג ,ןסיוװעג ןיא ךיא ןיּב טכַאנ רענעי ןיא :טרעקרַאפ ןוא



 ןופ טייטאּכ
 ?ןוא ,

 קשה סי ===

 ליטש ןוא ןסעזעג ךעריוא ןַא עלעּביטש ריא ןיא עבָאב רעד אּב ,ןעוװעג דלאוו
 ריא ףא טייקליטש ןיא ןוא טנװָא ןיא רימ טימ םענייניא קידנגייווש ןוא
 טרָאד גע ןופ טָאה ;(טראוועג ּבָאה ,ןסעועג ןיב ==) (.טסינ) טרַאװעג ןטלַא
 .(ןעמוקעג זיא ןוא --) (.טסינ) ןטימ ַא ןיא ןעמוקעג ןוא ךיז טרעקעגּפָא

 ,לּפאצ ַא ןָאטעג דרעפ סָאד טָאה, יו ,עיצקורטסנָאק ַאזַא ,עבארעדַא
 -טסניק ויא -- "ןגָארט ךיז טָאה ןעמונעג ןוא ךיז טרָא ןופ ןָאטעג סיר א ןוא
 ("ןגָארט ךיז ןעמונעג ןוא , :ךעלריטאנ) ךעל

 ךיא ;(ןָאט ךַאל ַא ןוא ןָאט ליּפש ַא --) ןָאט ךַאל א ןוא ליפש ַא

 קיטכיל ןוא גָאט ןטימ ;(רייר ןופ) קיטאמעטאמ טנייפ ןוא עטכישעג ּביל ּבָאה
 ,ןרעװ קיטכיל טימ ןוא גָאט ןטימ ---) (סינ) ...ןעניגאב ןוא רלאוו ןטימ ,ןרעוו
 ,(ןעניגאב טימ ןוא דלאוו ןטימ

 ןלָאז עקיטראכיילג סלא זַא ,עּבארעדא ,ךיז טפערט רענעטלעז ,

 ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ןענידאב סָאװ ,רעטרעװ עקיפליהאּב ייווצ ןטערטסיורא
 ; ןקיטײטַאב

 -ַארעטיל רעד ןיא =-) רוטארעטיל רעד םורא ןוא ןיא :עיציזַאּפערּפ (1
 םורא ןטסינַאיצ ײלרעלַא ןופ גנוריפפוא יד ,(רוטארעטיל רעד םורא ןוא רוט
 ;(שטייט) טעברא רעד ןופ ןוא וצ ;("סעמע,) ץנערעפנָאק רעוװעיק רעד ףא ןוא
 ןופ גנוריטנעצקַא--עיצאנָאטניא עכעלריטאנמוא ןַא טרערָאפ עיצקורטסנָאק יד
 .עיציזָאּפערּפ רעד

 לעװ קיּבײא :(ּברעװ רעלאדָאמ ןוא ברעוופליה רעדָא) ברעוופליה (2
 ,(.רֹּבא) ןסעגרַאפ טינ סע ךיא ליוװ ,ךיא

 .(.רעּפ) ךיז ןגיוצעגוצ ןוא ףוא :בָאגוצ רעלַאברעװ 43
 -וצ ןופ ןליט עטשרע יד ,עקיטראכיילג סלא ,ךיוא טצונאב עמ 4

 -לא רעד ןופ :רעקיבלעו רעד ײז אֹּב זיא לייט רעטייווצ רעד ןעוװ ,ןצאזפיונ
 ןוא -עמיהעּב ַא יײז ןבָאה ;(.לוב .רעפ) לוש-רעכיּב ןוא - רעטרעוו רעט
 ,(.סיג) טנגעגאב עפיור-עפיוא

 .ןעיטאפ-יטנא ןּוא - םיס ענייז עלא :ןרידאנ אב קיסאּפש

 !טרָאװ ןייא ראפ .גדא לושרעכיּב ,לושרעטרעוו רימ ןטלאה עשז סָאװראפ ,יוזא דלאּביו

 .גנונרעלרעד עקידרעטייוו א ךָאנ טרעדָאּפ עגארפ יד

 ,ןזיװנָא -- ,טגָאזעג יו ,זיא "ןוא , ןופ טייטאּב רעלאמרָאנ רעד 5
 גנויצאּב רעקיבלעזרעד ןוא ןייא ןיא ןעייטש קנאדעג ןופ ןטנעמעלע ייווצ זא
 ;ועק סע ךיא ,טיורּב סע ךיא --ועק ןוא טיורב סע ךיא :.ּב .צ ,ןטירד א וצ
 ןאראפ .ןלאנרושז עשירפ ,ןעגנוטייצ עשירפ --= ןלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשירפ
 ; ןטייטאּב ערעדנַא ךיוא רעבָא

 ויא ם ןוא טניירפ ַא זיא 2, :טינ טסייה 'טניירפ ןענייז 8 ןוא 4, (}
 -ייזנגעק--'א טניירפ א זיא מ ןוא ם טנײרפ ַא ויא 2, רָאנ ,"טניירפ ַא

 ןעלשיומ טגָאלש לרעּב, : ןטייטאב ןעק "ךיז ןגָאלש לשיומ ןוא לרעכ; ,טייקיט
 לשיומ ןוא ךיז טגָאלש לרעּכ , :ןטייטאּב ךיוא ןעק'ס ןוא) "ןעלרעּב לשיומ ןוא
 ,("ךיז טגָאלש

 ירד  ןוא 'ףניפ ןיא ייוצ , :טינ טסייה "ףניפ זיא יירד ןוא ייווצ , (2
 ."ףניפ זיא יירד ןוא ייווצ ןופ עמוס יד, :רָאנ ,"ףניפ זיא

 -טינ, טינ זיא ?ןָאט טינ, טינ ,"ןגָאװצ , טינ ; ךעלטנרָא טינ זיא ןָאט טינ ןוא ןגָאזוצ ,

 ."טײקכעלטנרָא-טינ, טיג ?ןָאט-טינא ןוא ?ןגָאזוצ , ןופ "עמוס , יד רָאנ ,"ךעלטנרָא

 ןָאילימ ַא =(.דָאג) ּפעק רעמ ןוא ןָאילימ ַא ריּפמאוו רעד טָאה 6
 .רעמ רעדָא



 += ךהפ ==

 .(.דַאנ) רעקידרעמוז ןוא רעמוז טרעו סע ;רעטעּפש ןוא טעּפש 4
 טמענ ;טנאה רעטכער רעד שטַאּפ ַא טוט ןוא טנאה עקניל יד טייג (5

 ,טייג, .(.לא .לָאש) טנאה רעקניל רעד שטאּפ ַא טוט ןוא טנאה עטכער יד
 ןוא ןיירא ּפאכ :וצרעד טנעָאנ .רעטרעװ עקיפליהאּב טאמיק ָאד ןענייז "טמעג:
 .עילאק טשינ טכאמ ,טעז ;ביירשי

 לעװ ,טניט שאלפ א טפיוקעג בָאה ךיא ;טּבעל ןוא טבעל רעלָאטס ַא 6
 ;(.דָאג) רעכעה ןוא רעכעה ץלא טמיװש ןוז ; (.לא .לָאש) ןּבָאה ןוא ןבָאה ךיא:
 .רעייז ןוא רעייז

 9|} עז .(0368) ןעשטָאיײװ ןעשטָא :קיסאּפש ;.גדא אעּפארעדאעוו עּכארעדא , ךיוא רעהעג רעהא

 .םיוק-םיוק ,טייוו-טייוו : רעהא טנעָאב

 284 עו ץענערג ןפא--(ןָאזרעּפ ןייא ןופ ןעמענ סלא) טניירפ ןוא רעטָאפ ןיימ (
 ,םזילעלארַאּפ ןופ

 ןופ ץענערג ןפא --- .גדא קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא ,ןטָארּבעג ןוא טנערּבעג (8

 .ץאזפיונוצ:

 .(רעטסעינד ןוא רּפעינד ןשיווװצ ,= ) רעטסעינד ןשיוווצ ןוא רּפעינד ןשיוווצ (9

 : יא טאש .כיילג ייר ַא וצ טרינידרָאּבוס זיא וויטקעידא רעדָא ּברעװ ַא ןעוו ,326
 טא 6 ,לָאצרעמ ןיא טפָא ויטקעידא רעדָא ברעװ רעד טמוק ,סעמגאטניס עקיטרַא
 -גאטניס עקיטרַאכיײלג יד ןופ רערעדעי ןופ עמרָאפלָאצ רעד ןופ קיגנײהּפָאמוא-
 ,ןעייג וד ןוא ךיא : סעמ

 עקיטרַאכײלג יד ןופ רענייא טימ גנומיטשטימ עלאמרָאפ ךיוא רעבָא

 -עג ןוא רענעלּפ ,סעטראקדנאל ,ןיזנעב ,ץלָאה ןטרָאד טנערּב :סעמגאטניסי
 .(..ןטרָאד ןענערּב--) (.דָאג) ןעקנאד

 רעד ןיא "טימ; טייטַאּב ןטימ) "טימ, עיציזָאּפערּפ רעד ַאּב רָאפ סנגייא סָאד טמוק לָאמַא
 א ןופ עילָאר ,("ןוא , ןופ:

 לטימ-רינידרָאָאק

 -לָאס יד :ךיז ךָאנ לקיטרַא ןקימיטשַאב םעד "ןוא , טרָאּפשרַאפ לאמַא
 רעד ,ןלַאזקָאװ עלַא ;(ןסָארטַאמ יד ןוא ןטַאדלָאס יד--=) ןסָארטַאמ ןוא ןטאד
 ןיוש ךיז ןּבָאה גנוטיילרעסאוו ,עיצנַאטס עשירטקעלע ,ףַארגעלעט ,ןָאפעלעט
 א ,טנעה ערעזדנוא ןיא ןענופעג-

 סלא סעמגאטניס ץיַציזָאּפא סלַא ןטערטסױרַא ןעק סעמגאטניס עטרינידרָאָאק ייר ַא 7

 עיציאפא .לװצ) עיצַאנָאטניא רעדנוזַאב ַא טימ טיוא ךיז טלייט יז ;ויטנאטסבוס ַא וצ
 ,עקריוװד ןוא קישטייסיומ ,קישטמַארּבא -- יירד עלַא :(עריט לָאמַא ,טקנוֿפי
 ךעלעגייפ ייווצ לרעטצנעפ ןיימ ַאּב ןעגניז סע ;(.לַא .לָאש) ...ןרָאּבעג ןענייז
 רעד ןוא ;ןיילק ַא עלעּבלעװש ַא ,לקישטײבָארָאװ רעביל רעד  :ןייש רָאג
 ןעמַאוצ טייצ עגנַאל ַא ןיוש -- רימ טימ עלענַאכ ,עמַאמ רעד טימ עטַאטש
 -דניג ערעדנא גמ עי עיציזָאּפא--ןזרעפ עטשרצ יד) ריפ עלַא רימ ןעניווד

 "ןיא , : ד ײ +) זי* ליל אב סָאװ ,רעטרעװ עקיפליהַאב ךָאנ ןַארַאפ ןענייז ,?ןוא, ץוכַא ,8
 רעטרעוודניב ("ןוא; ךיוא יװ) ןסייה ייז .סעמגאטניס עקיטראכיילג ןטפעה

 ,(יא ןוא--יא) יא-יא ךיוא ,רעדָא ,רעבָא :עקינײיא ןענייז טָא .(סעיצקנוינָאק}}

 "רָאנ, ןטשרע ןטאטשנא) ךיוא רָאנ--רָאנ טינ ,(טרעיינ) רָאנ--טינ ,ךיוא יוזא--יוו

 ,(ייס ןוא--ייס) ייס --ייס ,("טרעיינ, ןטייווצ ןטאטשנא ,"ןיולב , ןעמוק ןעק

 טצונאג טרעװ לָאמטּפָא .--עװ סקיפערפ רעוויטקנוינָאק ,סונימ ,סולּפ ךיוא רעהעג רעהַא

 ,סרעפלעהַאּב יד זדנוא ףא טקיטלעװעג ןּבָאה :עיצַאגענ ןוא טרָאװדניּב סלא קיטייצנייא *ט(ש)ינ

 טגיש ןוז, טימ טעשָאּפ סע ןריזיגאלאנא טינ טזָאל עיצאנָאטניא יד .(.לא-לָאש) עּבער רעד טשינ

 זיא קיטילָאּפ יד :"טינ ןוא , ךיוא רעּבָא טצונַאב עמ ."לעה ןוא םוטש, .טשנא "לעה ,םוטש

 .("סעמע ,) עשיטסילַאנָאיצַאנ ןייק טינ ןוא עלַאנָאיצַאנ ַאט



 גנורינידרָאָאק

 -כיילג-טינ ןופ

 -ניס עקיטרא

 סעמגאט

 ליטס רעטכעלש

 ןופ סעיצקנופ
 : ויטאנימָאנ

 ,שקעיּבוס

== 460 -= 

 :בנונעפייצאב ןיא רימ ןבָאה "רעדָא  טרָאװדניב ןטלעפרַאפ ןופ לַאפ ַא
 .(ריפ רעדָא יירד-=) ריפ יירד :ןלָאצ עקידכערעעב ןופ

 .-רָאפ ןשיווּוצ לָאמַא ןעמוק ןעק טרָאװדניב רעדנַא ןַא רעדָא ?ןוא 9

 ַא סָאמ רעסיװעג ַא ןיא ייז ןּבעגוצ ןוא סעמגאטניס עקיטרַאכיײלג טינ לַאמ
 ,טײקיטרַאכײלג ןופ רעטקַארַאכ

 עּפיל ;(דײר ןופ) ןזױּפ ליפ ןוא עסיורג :ּברעװדַא ןוא וויטקעידא (1
 -יטש ַא ,םינָאּפ ךיילּב ַא טימ רעקיטכיזצרוק ַא ,רערַאד ַא ןעוװעג זיא סנווּור
 .(.רבא) לטעטש םעד ןיא ןכעלטיא ַאּב טּבילַאּב רעייז ןוא רעטוג ַא ,רעל

 טיילגאּב ןקוק סנטלא ןוא ןיימ ןופ :וויסעסָאּפ ןוא ..."ןייד ,ןיימ, (2
 .(.סינ)

 רעקסנימ ןופ גנוציז יד :עיציזָאּפערּפ ַא טימ וויטאד ןוא וויטקעידא (3
 -ראפ ַאזַא .("רעקעוו ,) טפַאשלעזעג טייקכעלמיטרעטלא ןופ ןוא רעשירָאטסיה
 ,ןרידנעמָאקער וצ טינ זיא גנודניב

 -נא-ןטַאר ןוא עשייײטרַאּפ :ץַאופיונוצ ַא ןופ לייט ןוא וויטקעידא 4
 --מָאק ןוא עשיייטרַאּפ ; ('ןָאפמָאק,) ןעגנוטייצ-ןסאלק רעדָא עלַאנָאיצַאנ ;ןטלאטש
 -טרעצנָאק ןוא רעשירַארעטיל ,רעשיטילָאּפ ַא טימ ;("סעמע,) ךעלרעמעק-גוי
 .רעווש ךיז ןעגעייל ןעגנודניּברַאפ עכלעזַא .(*סעמע,) גנולײטּפָא

 טינ ןוא ,םיריוטקָאד :עקיזָאדיד זיא עיצקורטסנָאק רעדנוזַאּב ַא רָאג
 ןטפעהאב וצ "ןוא , טניד ָאד .ןעוועג שעאיעמ םיא ןופ ךיז ןבָאה ,עגנוי ןייק
 -עדנװּפָא יד ןקרעמַאב) רעקירינידרָאבוס רעד וצ עמגאטניס עטרינידרָאבוס ַא
 .(עיצאנָאטניא-גנור

 -רַאפ טימ ןשטנעמ ַא :ץאז ןצנאג ַא טימ עמגאטניס ןייא טרינידרָאָאק לָאמא ןרעווס 0

 ןגעקטנא יז ןפיול יז ןוא } (.רּבא) טכעלש טרָא ַאזַא זיא ,זיא טוג סָאװ סייוו ןוא ,ליפעג טימ ,דנַאטש

 ףַא ןוא .ןעעזעג ןופ ןוא טרעהעג ןופ ,ןעעשעג ןופ ןוא ןעוװעג ןופ : ןגערפרעד ךיז ,םעטָא ןייא ןיא

 ירד עײנ ןפַאש טמיטשאּב סָאקריפסיוּבוג רעד טָאה קיטײצכיילג ;(.סינ) ןפָארטעג טָאה סָאװ םַאי

 ןטַאר יד ןופ ןלאוורעּביא יד וצ ןלאירעטאמ ערעקיטכיוװ עלַא זַא ןוא שידיי ןיא ןטַאר עקידלטעטש

 סע סָאװ ןוא סערָאצ ענענַאטשעגסיױא עלַא ךָאנ ;("סעמע ,) שידיי ןיא ךיוא ןרעװ טקורדעג ןלָאז

 ליװ--קירייל ןציז טסלָאז וד ןוא ,ןטעּברא ;(דאיוואסק ַא ןופ) ןײטשסיױא םוצ רָאפ ךָאנ טייטש

 .קידייל ןציז לָאז רע ןוא ,ןטעברא ?רָאפ רימ טגייל רע סאוו טסרעה ;טינ ְךיא

 .וויטַאנימָאנ
 -ניס ַא רַאפ ןלַאפ עקינייא ןיא טניד וויטַאנימָאנ ןופ עמרָאפ-לונ יד ,1

 .טקעיבוס ַא ןייז ןעק וויטַאנימָאנ רעד זַא ,ןיוש ןסייוו רימ .לטימ ןשיסקַאט
 -ָאנ רעד טמוק רעטייװ ;טרָאװנָאזרעּפ ַא ךיז טיצס ןכלעוו וצ ,טרָאװ ַא .ה .ד

 :ךָאנ ןענרעלרעד רימ מ ןלעװ טשרע .גנודניב ַאּב ןוא םזילעלַארַאּפ ַאּב וויטַאנימ * י* ל'ציזאפא
 -ערּפ ,וויטַאנימָאנ

 -ָאנ רעוויטַאקיד

 ,וויטאנימ

 גנודנעוו

 .וויטאנימָאנ םנופ סעיצקנופ עכעלטע
 דייר רעד ןופ טַאסערדַא םעד ןפורוצנָא ףַא טניד וויטַאנימָאנ רעד ,2

 -עדנַא ןַא יא טקעיבוס רעד ןעװ ,ןַאד עליפַא רָאנ ,טקעיבוס סלַא רָאנ טינ)
 זיא ָאד -- (.פָאה) ..ןפורעג ןטייו ןופ רימ טסָאה וד !טָאטש :.ּפשייב .(רער
 רעדנוזאב ַא עליפַא ,טפעהַאּב רעדנוזַאּב ַא) "טָאטש ,, ןוא ,טקעיּבוס רעד "יוד;
 .(וויטאקָאװ) גנודנעוו א -- (עזַארפ

 יוװ) ָאטינ טקעיּבוס ןייק -- (יקסוואשראוו) רעטנוא ,רעדניק ,רימ טפלעה
 .גנודנעוו ַא "רעדניק, ,(וויטַארעּפמיא ַאב לאלכיב

 -סנטייווצ ,ערעדנא ןַא זיא עיצַאנָאטניא יד לייוו ,סנטשרע ,טקעיּבוס ןייק טינ זיא *רעדניק,

 -טנא טיּנ זיא וויטאמ רעטצעל רעד .סקיִרעּביא .ןָאזרעּפ רעטייווצ ןיא זיא טרָאװנָאזרעּפ רעד לייוו

 ּבילוצ רעּבָא ,ָאטינ גנומיטשטימ ןייק זיא (ןטיהַאּב טָאג לָאז==) "טיהאב טָאגע/ ןיא : קידווערייש

 -טאג, ןיא ןייז סע טעװ גנודנעוו ַא ,טקעיּבוס ןראפ "טָאג. ָאד רימ ןטלאה עיצאנָאטניא רעד
 *! טיהאּב



 == ןשע ==

 עניילק ריא , ןטלַאה ןעמ ףרַאד ָאד ."רעדניק עניילק ריא ,ףיוא-טייטש;
 .ןוויטנַאטסּבוס עלעלַארַאּפ ןופ טייטשאב סָאװ ,גנודנעוו ַא רַאפ "רעדניק

 סעכייש ןיא .ןוא עיצַאנָאטניא יד טגניווצ גנודנעוו רעד וצ ?ריא , ןגארטּפָא:

 .רעדייס-רעטורעוו רעד טימרעד

 -דא רעד ןעװעג גנוּוט רעד ןופ רעוט רעד זיא ןליּפשיײיב עלַא יד ןיא

 טלאפ רעוט רעד ןעוו ,גנודנעוו ַא ןופ ליּפשייב ַא זיא טָא ,דייר ןופ טַאסעד

 .(יזייר) דיגָאנ ַא ,ןוז ןיימ ,ןעמ זיא :טַאסערדא ןטימ ןעמַאזוצ טינ
 ,יה ;עלעגיופ ןיימ ,עקנילול :טפעהאּב םענעּפָא ןַא ַאב גנודנעו ַא ׂ

 טמוק גנודנעוו ַא ַאּב .לקיטרַא םעד ןָא קידנעטש טמוק גנודנעװ ַא !ערוװעכ

 .עיצַאנָאטניא רעשיפיצעּפס ַא טימ "א; לקיטראּפ רעדנוזַאב ַא לָאמַא

 טעדנעוועג זיא ננודנעוו יד ןעוו ,גנוניישרעד יד ןפורנא ןעמ ןעק גנּודנעװ עקיטײז

 ךעיוק יוזא טסלאז וד :.ב .צ .שרעדנא ןצעמע וצ ראנ ,דיײר רעצנאג רעד ןופ טַאסערדַא םוצ טיּנ-
 יד .(.לא .לאש) לווירב ַא ריד ןּביירש וצ ךעיוק ּבאה ךיא יו .םעליולעש עניוּביר ,ןּבעל וצ ןּבאה

 -לעוװ) "םעליולעש עניוּביר , טראוו סאד רעּבא ,ןעלדנעמ-םעכאנעמ וצ טעדנעוװעג זיא עזארפ עצנאג

 -עג זיא (גנודנעוו ַא ,קעפאסילב ,עיצאנאטניא רעד טול ןוא עזארפ ןיא עגאל רעד טיול ויא רעּכ

 -עטש ַא ,םעליולעש עניוּביר ,ןּפאכנא ריד לאזס :ליפשייּב ַא ךאנ .םעליולעש-עניוּביר םוצ טעדנעוו

 ' .(.לא .לאש) ...שינעסייּב ַא ןוא שינעסייר ַא ,שינעכערּב ַא ןוא ,שינעכ

 ,עיציזָאּפא עטרעדנוזעגּפָא ןַא טראוורעד ןטלָאװ רימ ּוװ ,ןטרָאד ,2 :
 רעזייה גניר םעד ןשיוצ : ,ּפשייּב .וויטַאנימָאנ רעטרעדנוזעגּפָא ןַא לָאמא טמוק
 ענרעצליה ַא טייטש ,..ק לטעטש םעד ןיא ץַאלּפ רעטסנעש רעד ,קרַאמ ןפַא
 טרעקיוהעגנייא יוזא רימ ייג ןוא... ;?ץאלּפ ןטסנעש םעד, .טשנא--(.רֹּבֹא) ּבוטש
 (.רּבא) רעטנאקאב רעטלַא ןַא רָאג רעניימ -- סמיאכ בער עמיולש וצ ןטנעצ ןיא
 ןעועג ןטלעמונא ךיא ןיב טָא ;"ןטנאקאב ןטלַא ןַא רָאג םעניימ , .טשנא--
 זיא סָאד ;(.לַא .לָאש) רעטנַאקַאב ַא רערעייא עקאט ,רעטקָאד ַא םענייא ַאּב-
 עבלעז יד ,סאג רעװָאנַאמָאר רעשיטַאנַאפ רענענַאטשעגּפָא רעד ןיא ןעעשעג
 ַא.. :"ויא עכלעוו סאג רעבלעז רעד, .טשנא ("רעקעוו,) ..זיא עכלעוו ,סאג

 עקישיילפ יד :קנייּב ייווצ טימ ,עגנַאל ַא ,עכיוה ַא ,סעלפאק ענירג ןופ עבור
 ,(.רּבא) קנאב עקיכלימ יד ןוא

 ןוא) ןעמיס ַא זיא םזילעלַארַאפ ןוויטיזאּפא ןופ גנורעטשראפ עקיזָאד יד
 ײװצ יד ןשיװצ גנודניברַאפ ןיא טייקכעלטייװ רעסיוועג ַא ןופ (רָאטקַאפ ַא
 רָאג רעניימ - סמיאכ בער עמיולש וצ רימ יג ךיא , טגָאז עמ זַא :ןפירגאּב
 בער עמיולש וצ רימ יײג ךיא, :יװ טאמיק סע זיא ,"רעטנאקאב רעטלַא ןַא
 -ַאּב ייוצ ןיוש .ה .ד ,"רעטנאקאּב רעטלא ןַא רָאג רעניימ ויא סָאד ,סמיאכ
 עיציזָאּפא יד ןעוו ,טייקטייוו ַאזַא ךיז טליפ סרעדנוזאב .ןטפעהאּב ערעדנוז
 .ליּפשייּב ןטצעל ןיא יו ,סעמגאטניס עקיטראכיילג ןופ טייטשאּב-

 'וויטקעידא ןַא ַאב עליפַא טמוק לאפגיוּב-םיטשטימ טאטשנא וויטַאנימָאנ
 גנורעטשראפ יד .טרעדנוװעגּפָא ןיא ןוא וויטנאטסבוס ןכָאנ טייטש רע ןעװ
 יז ןבָאה : .ּפשייב ."טייקטרעדנוזעגּפָא , יד ךָאנ טרעסערגראפ גנומיטשטימ ןופ
 -ישכאמ טימ ןוא רענעגנאהאבלופ ַא ,טנגעגאּב עפיור-עפיוא ןוא -עמייהעּב ַא
 ךיז ,רעטשעלאכראפ ַא ,עשטיא בער ןגָארטעג ךיז טָאה ;(.סינ) ןדאלאּב םיר
 רענעגױּבעג ַא ןעיירד ןיא ,רענעסקאוואב ַא ,ןעלדנעמ בער ןָא ןטלאהעגנָא
 ,(.לא-לָאש) ...רעטלָאגעג ַא ,רערעהראפ ַא טימ ;(ּפָא) טייקטלא ןיפ

 רעכיוס עסיימ :"עסיימ ,,לקיטראּפ-ךיילגראפ ַאּב טמוק וויטאנימָאנ ,4

 .שטנעמ רענייש עסיימ ,סָאבעלאב רעקיור עסיימ ,(רעכיוס ַא יוו-=)
 זיא "עסיימ , טימ .וװיטַאנימָאנ ַא רָאנ--עסיימ ,וויטַאנימָאנ ַא רָאנ טינ ןרערָאפ ןעק ?לוו ,

 -ַאטעלָארּפ אלא ןָאטנָא ךיז, .ּב ,צ ,"אלא, לקיטרַאּפ-ךילגראפ רעטייוװצ ַא ךעלנע טַארּפ םעד ןיא

 ,"רעיר

 -עמ וצ טדער יז)

 ןעלדנעמ-םעכאנ

 ךיז טדנעוו ןוא

 עניוּביר םוצ

 (םעליולעש

 רעטרעדנװעגּפָא
 -נא וויטאנימָאנ
 -ָאפא ןא טָאטש

 עיציז

 285 עז

 אג וויטאנימָאנ
 ךיילגרַאפ
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 -{טרָאװנָאזרעפ ַא ןָא) טפעהאב ּםענעּפָא ןַא ןיא טמוק וויטאנימָאנ ,5 טפעהַאּב רענעּפָא
 :עקיזָאד יד -- ןפיט ערעקיטכיוו יד ןענייז ָאד -אימאנ א טימ

 טקירד סָאװ ,טפעהאּב ַא .ה .ד ,טפעהאב רענעפָא רעלעיצנעטסינקע (1 שא
 יד .וויטַאנימָאנ םניא ןפורעגנָא זיא סָאװ ,ךַאז רעד ןופ ץנעטסיזקע יד סיוא
 -נָאזרעּפ ןייק ךרוד טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,טקירדעגסױא ָאד טרעװ ץנעטסיזקע
 זיאס-=) גָאט-רעטניוו רעטלַאק ַא :..ּפשייב .עיצַאנָאטניא רעד ךרוד רָאנ ,טרָאװ
 "טרעּבלא ץנירּפ, ;"יז, ַא טימ "רע, ןא ;(גָאט-רעטניװ רעטלַאק ַא ןעװעג
 ןארַאפ==) סעשטנעראּפ ענעשעמ ,ּפערט ענרענייטש .ןייש ןוא סיורג גונעג זיא
 ךליה ןייק ;(סעשטנעראּפ ענעשעמ ןטרָאד ןַארַאפ ,ּפערט ענרענייטש ןטרָאד
 .(טָארט ןייק ןופ ךליה ןייק טינ ךיז טרעהס ,ָאטינ-=) טָארט ןייק ןופ

 םניא ןפורעגנָא זיא סָאװ ,ךַאז יד זַא ,שטנוװ ַא טײטַאב סָאװ ,טפעהאב (2
 |ךייא ףַא רָאי טוג ַא :.ּפשייּב .ןעמוקנָא לָאז ,וויטַאנימָאנ

 טקעיבוס ַא ןופ עילַאר יד וויטַאנימָאנ רעד טליּפש 2 ןוא 1 ןּפיט יד ןיא
 ,טַאקידערּפ םענענַארַאפ-טינ ַא ַאב

 ןויטַאקידערּפ ַא ןופ עילָאר יד טליּפש וויטַאנימָאנ רעד ּוװ ,טפעהאב (3
 "סָאד, טקעיבוס םאב װָאר סָאד) טקעיּבוס םענענַארַאפ-טינ  ַאּב וװיטַאנִימָאנ
 (.צאק) שינעכוומרָאפ ןופ ּביײהנָא ןא .ןקסעבארא עכעלטע .('זיא , גנודניב ןוא
 טינ ןבָאה ייז ,עדַאװַא טניימ ריא ;ןקסעבארא עכעלטע זיא ךוּב רעקיזָאדרעד--=
 ךאסַא ; ןגיוז ןימ ַא ךָאנ ןעוועג זיא סָאד--.(.לא-לָאש) !ןגיוז ןימ ַא ךָאנ ?ןגיוזעג
 (.רעּפ) !דנאלאה :טסּוװעג טינ ךיוא רעשפע ןײלַא טעכיוש רעד טָאה רעמ
 רעשידִיי ַא .ןבעגעגוצ טינ ךוב םוצ זיא לטעצ-ךוז ןייק ;!דנַאלָאה ךָאד זיא'ס--
 .געהנימ רעשידִיי ַא זיא'ס-=(ךיירנייוו) געהנימ

 רעקידגעטשּב עז

 ןיא וויטאנימָאנ

 שיפיצעּפס

 רעכעלטפירש

 ךארּפש

 -עפס רענעי ןיא ויטַאנימָאנ ןטימ ןטפעהאּב ענעּפָא ןעמוקאב ןּבָאה דנעװנָא ןטיירב ַא 6

 +ךארּפש רעטדערעג רעד ןופ ןעגנוניישרעד ןייק ּפָא טינ טלגיפש עכלעוו ,ךַארּפש רעכעלטפירש שיֿפיצ
 ךיא ןעמָאנ-עריוכס ,עטעקנַא ןַא ןיא קירבור ,דליּב ַא רעטנוא טפירשרעטנוא ,דליש ַא ףַא טפירשנָא
 .גרא ווירּב ַא ףַא טפירשרעטנוא ,טנַארוקזיײרפ ַא



 ,.טפעהאב רעכאפנייא .ווו

 .טפעהאּב א ןופ גנוריזיטַאמעכס .8
 -רַאפ עשיטאמצרג זיא--טפעהַאּב ןופ עמרָאפ א ןפַאש וצ ףא ןעלטימ יד ןופ רענייא ,7

 -ַאּב ןיא גנודניּב ןַא ,ןיוש ןסייוו רימ .ענייז סעמגאטניס ערעדנוזאב ןופ סעמרָאפ עשיסקַאטניס'
 לפעה יה) עכלעװ ,עמרָאפנָאזרעּפ א טימ עמגאטניס א ןייז ןעק טפעהאב ַא ןיא
 --עמגאטניס רעטייווצ א ןופ קיגנײהּפָא טינ רעדָא קיגנײהּפָא ןייז ןעֶק (עמרָאפ
 זַא ,ןסייו רימ ;טַאקידערּפ רעקיזָאלטקעיבוס ןוא טקעיבוס א טימ טאקידערּפ
 סָאװ ,סעמרָאפ עשיוויטקעידא טימ עמגאטניס א ןעמוקרָאפ ןעק טפעהאּב א ןיא
 א ןעמוקרָאפ ןעק רעטייוו ;(וויטקעידא) וויטנאטסבוס א ןופ קיגנײהּפָא ןענייז
 -אּפ א ;סַאלקרעטרעװ רעדנא ןַא ןופ רעדָא ברעװ א ןופ קיגנײהּפָא ,לַאפגיוב
 אזא ןעמוקרָאפ ןעקס .טנאיראווניא ןא ,ּברעוודא ןַא ,וויטיניפניא ןַא ,וויסעס
 .ַארַאּפ ןפורעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,ןוויטנאטסבוס יײװצ ןשיוװּוצ טיײקיגנײהּפָא
 -ראּפ ,עיציזָאּפערּפ ,גנודניּב :רעטרעװ עקיפליהאּב ןעמוקרָאפ ןענעקס .םזילעל
 -אב עטרעטשראפ, ןעמוקרָאפ ןעקס .טרָאװדניב ,וויטיניפניא םַאב "וצ , לקיט
 .עיציזָאּפערּפ א טימ לַאפגיוּב ןטראוורעד א טָאטשנא וויטאנימָאנ א--"גנוטפעה
 ,וו,א.א .גנודנעוו סלא וויטאנימָאנ א ןעמוקרָאפ ןעקס

 וצ ןעלטימ ערעדנא .סעמרָאפטפעהאּב ןופ ןעלטימ עירָאגעטאק ןייא רָאנ ץלא זיא סָאד
 .רעדייסרעטרעוו ןוא עיצאנָאטניא- ןענייז סעמרָאפ-טפעהאּב ןפַאש

 -טימ, ןפורעגנָא רימ ןּבָאה טקעיּבוס םוצ טַאקידערּפ םנופ גנוטפעהַאּב יד
 -- ויטנאטסּבוס םוצ וויטקעידא םנופ גנוטפעהאב יד ;'"ןָאזרעּפ ןיא גנומיטש
 ַא טימ רעדָא ןָא) לאפגיוב א ןופ גנוטפעהַאּב יד ."גנומיטשטימ עשיוויטקעידַא,
 -ידרָאָאק ,םזילעלארַאּפ ןעזעג רימ ןבָאה רעטייוו .גנושרעהאב--(עיציזָאּפערּפ
 (טנאיראווניא ,וויטיניפניא ,ּברעװדא) ןעגנוטפעהאב ןפיט ערעדנַא ראפ .גנורינ
 .קיטיינ טינ ןענייז יז רעבָא ,ןענימרעט ערעדנא ןריפנייא ןעמ ןעק

 ןא ןופ גנוטפעהאּב יד -(חקעאזמזא8וצעס) גנוסילשנָא ןעמ טפור קיטאמַארג רעשיסור ןיא
 ,רעּבָא ןיא רעגרע .קילגמוא ןייק טינ רעבָא ,קירעּביא זיא סָאד .טנאיראווניא ,וויטיניפניא ,ּברטוודא

 -ַאב עשיסקאטניס יד סיוא ןּפעש "גנוסילשנָא ,גנושרעהאּב ,גנומיטשטימ ,. זא ,ןעניימ ליוו עמ ןעוו

 -פעהאב עטרעטשראפ ,גנורינידרָאָאק ךָאנ ןאראפ .טפעהאּב א ןופ ןצענערג יד ןוא םינאפיוא-טפעה

 ןוא וויטאד א--"לכָאר עמומ רעד וצ ןייג , יװ ,גנוטפעהאּב עקיטראנגייא אזא ךָאנ ןאראפ ,גנוט

 -ָאנ ןופ עמרָאפ יד טָאה -עמימ ,,) *סלכָאר עמומ רעד. ,(*גנומיטשטימ , ןייק טינ) וויטאנימָאנ א

 טאה סלכָאר ,וויסעסָאּפ א ןעוועג טלָאװס יװ טקנוּפ וויטקעידא ןא ךיז ּוצ טפעהאּב רעּבָא ,וויטאנימ
 .וו.איא ,(לָאצניײא-| לָאצרעמ) "גָאט עלא , ,(עמרָאפ--וװיסעסָאּפ א

 ןופ רָאטעמ, "גאטניס ענעדיישראפ ראפ ןעמענ עלעיצעּפס קיטיינ ןענייז יצ ,8

 "ןעגימרעט ?ץעזַארפ ןיא עילָאר רעייז ןופ לאלכיב רעדָא גנויצ רעייז ןופ גנאהּפָא ןיא סעמ
 טינ גוט -רעד ,טאקירערּפ ,טקעיּבוס ןענימרעט יד ןצונַאּב טגעלפ קיטאמארג עטלא יד
 -עקוליכ ןייז ךָאנ טגעלפ ייּברעד .וו.א.א טרָאװדנאטשמוא ,גנומיטשאּב ,גנוצנַאג

 ,גנומיטשטימ ,

 ךוא גנושרעהאּב

 טינ ?'גנוסילשנָא

 עקיּפעשסיױא ןייק

 עמישער
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 סָאװ ,עמגאטניס עדעי--"גנומיטשאב , זיא יצ ;סעיציניפעד ערעייז ןגעװ סעייד
 ויא רעטעּפש .גדא ?ויטקעידא ןא עקפאד רעדָא ?וויטנאטסבוס א וצ ךיז טיצ
 רעטרעוו יד ןריציפיסַאלק וצ גונעג זיא'ס זַא ,ענָאקסַאמ רעד וצ ןעמוקעג ןעמ
 ןיא סעיצקנופ ערעייז .(.וו.א א וויטקעידא ,טרָאװנָאזרעּפ) עמרָאפ רעייז טיול
 -ָארּפ טינ זיא'ס זא ,קירלקאוו ןוא קיטראנדיישרַאפ ױזַא לָאמטּפָא ןענייז עזַארפ
 טלָאװעג טָאה סאוו ,קיטאמארג עטלא יר) ןריציפיסַאלק יז ןכוז וצ וויטקוד
 עקידלאווג וצ ןעמוקנָא עקַאט טגעלפ ,ךעלמער עטמיטשַאב ןיא ןסַאפנייא ץלַא
 -ירעד ןענייז .(עזארפ ןופ ןילאנא ןיא ןטייקכעלריקליוו טאלג ןוא גנייג-לּפליּפ
 ןייק טינ ,"ןעגנומיטשאבכ , ןייק טינ ,"ןעגנוצנאגרעד, ןייק טינ קיטיינ טינ רעּב
 .ןעגנולייטרעטנוא ערעיײז עלא טימ *רעטרעוװדנַאטשמוא ,

 : לאמרָאפ ייז ןריגיפעד רעּבָא ,ןענימרעט יד-טָא רעּביא-ןזָאל ןטסיטאמארג עשיסור עקינייא

 רעדָא ּברעװדא ןא זיא טרָאװדנאטשמוא ,וויטקעידא ןא זיִא גנומיטשאב ,לאפגיוּב א זיא גנוצנאגיעד

 ?םזילעלאראפ ןשיגָאלָאנימרעט םעד טָא ןעמ ףיַאד עשז סָאװ וצ טנאיראווניא

 ןענימרעט יד ןוא ,עשיגָאלָאפרָאמ -- ,גדא וויטקעידא ןענימרעט יד ןפורנָא ןרימ ּבױא

 ןענימרעט עשיסקאטניס יִד ּפָא-פראוו רימ זַא ,ןגָאז רימ ןענעק ,עשיסקאטניס---.גדא גנומיטשאּב

 ןגעוו רָאנ ,ךיז טייטשראפ ,ךיז טלרנאה ָאד) עשיגָאלָאפרָאמ ןארַאפ ןענייו'ס ןעוו ,עקיטיינ טינ סלַא

 .(ןסַאלקרעטרעװ ןופ ןעמענ

 ,וויטנאטסבוס, ןופ ןגָאזּפָא ךיז :געוו רעטרעקראפ א ךיוא ןעוועג ךעלגעמ טלָאװ ירָאירּפא

 סיוא-טזייוו זיא געוו רעד .וו.א.א ?טאקידערּפ ,טקעיּבוס , אב רָאנ ןביילּב ןוא .וו א.א ?וויטקעידא

 .םעווקאּבמוא

 "טקעיּבוס  .ּפֶא רימ ןפרַאװ רעבָא ןענימרעט עשיסקאטניס עלא טינ

 ערעדנא ןוא וויטאנימָאנ ןוויטאקידערּפ ןופ ןדיישוצרעטנוא יידעק ,רימ ןזָאל

 רַאפ ןימרעט ןסעווטוש א ןבָאה יידעק ,ןּביילּב ןעק "טַאקידערּפ , ,ןוויטאנימָאנ

 -מורַא יידעק טּביילּב "עיציזָאּפא , ,טאקידערּפ "ןטצעזעגפיונוצ ,, ןוא "ןכַאפנייא

 .ןדיישרַאפ שיגָאלָאפרָאמ ןענייז סָאװ ,ןעגנוניישרעד ייר א ןּפַאכוצ

 ןריפ ײז ,קירעביא ןטולכאל ןענייז דילגייב ןוא דילגטּפיױה ןענימרעט יד
 -רעּפ ןופ ןוא טקעיבוס ןופ "טייקיטכיוו, ןגעו םיכוקיו עשיטסאלַאכס וצ רָאנ
 טרָאװ רעטסקיטכיו רעד .ה .ד ,"דילגטּפיױה, רעד זיא שיגָאלָאכיסּפ .טרָאװנָאז
 ןּפַאכ, ןיא) טנאיראווניא רעדָא וויטקעידא ןא סעּפע ראג לָאמטּפָא ,עזַארפ ןיא
 .("ןּפאכ, רעד יװ ,רעקיטכיוו "שטאּפ, רעד זיא "שטאּפ א

 -יא סָאװ ,ןלייט ייווצ ףַא טפעהאּב א ןלייט וצ ןייז קיטיינ ןעק לָאמא
 .טאקידערּפ םורא רערעדנַא רעד ןוא ,טקעיּבוס םורא ךיז טרירטנעצנָאק רענ
 טקעיבוס רעדָא) לייט רעוויטאקידערּפ ןוא רעוויטקעיבוס ןפור ייז ןענעק רימ
 .(ןעניז ןרעטיירּב ןיא טאקידערּפ ןוא

 ןבָאה (.וו.א.א "גנוצנאגרעד,) ןענימרעט עשיסקאטניס-לעיצעּפס יד ,9
 -לעז םעד .טפעהַאב ןופ ױב םעד ןעמענַאּב וצ ןפלעהטימ קעװצ םעד טאהעג
 דָאטעמ רעד--רעטכעלש א ךיוא ,דָאטעמ רעדנא ןא טַאהעג טָאה קעווצ ןקיב
 .ןענימרעט ןופ דָאטעמ ןטימ ןריניבמָאק ךעלנייוועג ךיז טגעלפ סָאװ ,סעגַארפ ןופ
 סע ןעמ טגעלפ ןריזילאנא ."דנאל ןטייוו א ןופ עוואּפ ענעדלָאג יד ןעילפ וצ טמוק,
 ,טקעיּבוס--"עװאּפ יד, .עװאּפ רעד ןופ-?ָאד ךיז טדער ןעמעוו ןופ : יוזא
 ןופ רָאנ ,עװאּפ רעד ןופ רָאנ טינ ךיז טדער ָאד וא ,ןעזעג ןיוש ּבָאה רימ)
 ןופ טייקטייו רעד ןופ ,רילָאק םענעדלָאג ריא ןופ ,דנאל א ןופ ,ןעמוק ריא
 עכלעוו .טאקידערּפ סע זיא -- ,ןעילפ וצ טמוק--?עװַאּפ יד טוט סָאװ .(דנַאל
 ,עגַארפ יד ןלעטש וצ יידעק .וו.א.א גנומיטשאּב סע זיא--ענעדלָאג יד--? עווַאּפ
 רָאג ָאולַא טפלעה עגַארפ יד .רעפטנע םעד ןסיװ רעירפ ןיוש ןעמ ףרַאד
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 עגַארפ יד זא ,טניימ עמ בוא .יוּב-טפעהַאב םנופ גנונרעלרעד רעד ןיא טינ
 ,עיווליא ןַא סע ויא ,רעפטנע םעד ןעמוקַאּג טפלעה

 .060ץוװוװא 6161| ןיא ןיקסוָאקשעּפ אב רָאטעמ-סעגארפ ןופ קיטירק עכעלריפסיוא ןא
 ןריישוצרעטנוא "!ןעמעוװו. עגַארפ יד טינ טזָאל שיריי ןיא וא ,ןּבעגוצ ךָאנ ןעמ ףרַאד וצרעד

 .וויטאד ןוא וויטאזוקא םעד

 -נא ןַא סְעגַארּפ ןוא *ןענימרעט,, טָאטשנא ןָא ןעמ טמענ טנייה ,0

 -ַאֹּב ןופ יוב םעד ןלעטשוצרָאפ ךעלרעּפמײשַאּב ןוא ןריזילאנַא וצ דָאטעמ רעד
 ןופ עװַאּפ ענעדלָאג יד ןעילפ וצ טמוק, טפעהאּב רעד .דָאטעמ-עמעכס :טפעה
 :יוזא טריזיטאמעכס טרעװ "דנַאל ןטייוו ַא

 ןעילפוצ טמוק עװַאּפ יד

| 
 דנאל א ןופ ענעדלָאג

 ןטייוו ׂ
 קידנעיצפוא ,טַאקידערּפ םעד סקניל ,טקעיּבוס םעד סטכער ןביירש רימ .ה .ד
 ענעי רימ ןבייוש ייז ןופ ןרעדעי רעטנוא ; ךירטש ןלַאטנָאזירָאה א טימ ייז
 -גאטניס ענעי יד רעטנוא ,יײז וצ ראּבלטיממוא ךיז ןעיצ סָאװ ,סעמגאטניס
 ליפיווא ,עזַארפ א ןיא ןטפעהאב לפיוו .וו.א.א ייז וצ ךיז ןעיצ סָאװ ,סעמ
 רימ ןליּפש ,רעמוז רעּביל רעד טמוק, ,.ּב.צ .סיורא-טמוק סעמעכס ערעדנוזאב-
 ."דמַאז ןיא

 ןליּפש יי רימ טמוק רעמוז רעד

| | 
 ,דמַאז ןיא רעביל

 רעד ןופ טרָאװ א טימ עמעכס רעטשרע רעד ןופ טרָאװ א ןעיצוצפוא
 ,טנורג ןייק ָאטינ זיא רעטייווצ

 רעדנוזאב ןײק עמעכס רעד ןיא טינ ןעמענרַאפ רעטרעװ עקיפליהאב
 טיִנ ךיִז ןעמ ףרַאד ייברעד .עקיטייטאב ערעייז טימ ןעמַאזוצ ןעייג וָאנ ,טרָא
 -עג--"דנאל ןטייוו א ןופ, :רעטרעװ יד ןופ טפַאשענייכש רעד טימ ןענעכער
 ,"ןטייווא ןפרַאװּפָא ןעק עמ) "דנאל, וצ רָאנ ,"ןטייוו, וצ טינ "ןופ, טרעה
 .("ןופ, ןזָאלרעביא ןוא "דנאל, ןפרַאװּפָא טינ ןעק עמ רעבָא

 ןופ ּפאכ ןוא עילע רעדורּב ןיימ וצ ךיא גָאז ױזַא, .ליּפשייב א ךָאנ
 קאב רעטכער רעד ןיא טנאה רעקניל רעד טימ שטַאּפ ןקַאמשעג א םיא
 ;"ןיירא

 סַאכ ןוא | גאז -- יש - א

: 
0 

 שטַאּפ א םיא ןופ רעדורּב וצ יוזא

 א
 ןיירא קַאב ןיא טנַאה רעד טימ ןקַאמשעג ןעילע ןיימ

 רעטכער א
 -רָאּבוסָאק ,גנורינידרָאּבוס ,(-| טנכייצאב) גנורינידרָאָאק ָאד ןעעז רימ

 -בוס עדייב .ה .ד ,טרינידרָאּבוסָאק ןענייז "רעדורב וצ , ןוא *יוזא,) גנוריניד
 .(עמגאטניס ןייא וצ טרינידרָא

 קיטאמארג 0

 -יפַארגָאילּביּב)

 (זייוונָא רעש

 -עכס.--רעזס

 גנוריויטַאמ
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 ךיא ןוא "ןסע םיא ףור ךיא, ןשיווּוצ עמרָאפ ןיא דיישרעטנוא רעד א
 :עמעכס רעד ףַא קידװעעזנָא טרעוװ "ןדיירנייא םיא ווּורּפ

 ווּורּפ ךיא ףור ךיא

 ןדיירנייא ןסע םיא

| 
 םיא

 :קיטיירייװצ זיא "ןסיש םיא סייה ךיא , עזארפ יד
 סַײה .   ----יא 6 סייה -----ךיא 1

: 
 / א

 ןסיש ןסיש םיא

 םיא !
 :קיטיידייװצ זיא *ןייש ןטלעז טלָאמ רע,

 יש רע טלָאמ טפָא טינ .ה .ד טלַאמש 5 + " הֶצ 4
 ן ד + די

 ןיש ןטלעז
 ןייש רעייז טלָאמ רע .ה .ד טלַאמ- - י = רע

 ן

 ןייש

| 
 ןטלעז

 רָאנ ,עמגאטניס רעצנאג א וצ טינ עמגאטניס א ךיז טיצ לָאמא 1
 לאפ אזא ןיא .(רעטרעװ ערערעמ ןופ טייטשאּב יז ןעוו) ןריא לייט ןייא וצ
 .רעדנוזאב טרָאװ קיפליהאּב א עמעכס רעד ןיא ןלייטסיוא לָאמא ןעמ ףראד
 : טעשַאּפ רימ ןריזיטאמעכס "ןייש זיא רע, ענייהעד

 ןַײש זיא = = -יירש
 :ןריזיטאמעכס וצ רעמעװקַאב זיא *ןייש ןטלעז ןיא רע, רעבָא
 קא= א == ירא 2 רעדא טא = = "ר

+/ 7 
 ןייש ןיש  ןטלעז

 ׂו
 ןטלעז

 :ךיז טריזיטאמעכס 'ןייטש א ןָאטעג ףרָאװ א טָאה רע,
 ןָאטעג ףרָאװ א טָאה-- -- --רע

 ןייטש א
 :"ןָאטעג ףרָאװ ןקרַאטש ַא טָאה רע, רעבָא
 ןָאטעג טָאה- - - רׂש

 ףרָאװ א

 ןקראטש
 ."ןָאטעג ףרָאװ א. וצ טינ ,"ףרָאװ א, וצ ךיז טיצ "ןקראטש , זא ,ןזייוו יידעק



 == או =

 .טוג רימ זיא יוזא--טוג יוזא זיא רימ ;ןליּפשיײב ךָאנ

 יד ?רעטרעוו יד ןופ רעדייס ןיא רָאנ דיישרעטנוא רעד ָאד ןזיא יצ

 :גנויצ רעד ןיא ךיוא זַא ,טזייו עמעכס

 זיא (2 י זיא 1

= 
 ױזַא טוג רימ טוג רימ

 ױזַא
 ןיב ךיא ןוא ,רוטַאנ רעד ןופ רעבָאהביל רעסיורג א ןעוועג זיא רע;

 טעדנירג סָאװ ףַא .(.ראנ) "רעּבָאהּביל רעסיורג א ןעוװעג ךיוא רוטַאנ רעד ןופ
 :ײז ָאד זַא ,קילּבנָא ןטשרע ןופ סיוא טמוקס סָאװ ,ףורעד ? טייקיציו יד ךיז
 ןַא גניצ יד זיא ןסעמערעדניא ןוא ,טלעטשעגרעּביא רעטרעו יד רָאנ ןענ
 : ערעדנַא

 ןעוועג זיא---- רע (1

| 
 רעּבָאהּביל א

| 
 רוטַאנ רעד ןופ רעסיורג

 ןעטעג ךַױא ןיב * - -" ." .ךיא 2

| | 
 רעבַאהביל ַא רוטַאנ רעד ןופ

 יא

 ַא ראפ (עּפורג ַא ןופ גנורעדנוזּפָא) עיצאנָאטניא יד טניד לָאמַא ,2
 לָאמַא זיא ,עקוועלירסאק ןיא ,זדנוא ַאּב, עזַארפ יד :גנויצרעטרעוו ןופ לטימ

 :יוזא ךיז טריזיטאמעכס (.לא .לָאש) "וועצאק א ןעוועג
 ןעועג ןיא 2 6 טו טייער שאק

= 

| 2 
 עקוועלירסאק ןיא זדנוא ַאב לָאמַא

 -ַאק ַא ןעוועג לָאמַא זיא עקוועלירסאק ןיא זדנוא אב, ןייז לָאז'ס ןעוו
 :ַאזַא ןעוועג עמעכס יד טלָאװ ,(סעיצַאנָאטניא:עמָאק ןָא) "וועצ

 ןעוװעג זיא - װעצַאק ַא

| | 
 זדנוא ַאב לָאמא

 עקוועלירסאק ןיא

 -ינידרָאּבוסָאק יד סיוא טקירד "עקוועלירסאק ןיא , ןופ גנורעדנווּפָא יד
 וצ ךיז ןעיצ עדייב זא .ה .ד) 'ודנוא ַאב, ןוא "עקוועלירסאק ןיא, ןופ גנור
 ,(עמגאטניס ןייא

 טאמיק (ייזרנוא אב , ןוא ""עקוועלירסאק ןיא ,) סעמגאטניס ייווצ יד טכאמ גנורעדנוזּפָא יד

 .קיטראכיילג ראפ

 .ױזַא ןריזיטַאמעכס ןעמ ןעק גנויצ עלעּפָאט 2
. 



 רעשידָאטעמ
 זייונָא

 ,(.לא .לָאש) !קנארק וטסיּב גנירעה טימ

 ,(סיסּפילע) רעשיטּפילע טפא

 ++ עי "ר עילא- רשעי" ( ירד "יי

 == ןטכ ==

 ."ןקנַארק ַא רעװַאכ םעד ףערט ךיא,

 ףלרט - ---- וי עה ךיא

 א
 // רעװַאכ םעד

/ / / 
/ 

 ןקנַארק ַא :

 "רעכָאב ןטלא ןא ןעעזרעד ךיז טָאה רע,

 ןעעזרעד טָאה == רע

 עק
 ךיז

66 
 רעכָאּב (* ןא

 ןטלא

 -גיס רעמ רעדָא ענייא "טרָאּפשרַאפ, ויא טפעהאב ַא ןיא ןעו ,4
 :ּפשייב .ןזייוונָא טינ רעדָא ןויינָא עמעכס רעד ןיא סע ןעמ ןעק ,סעמגאט
 .(.גרעב) ּפָארַא-גרַאב טלָאװרַאפ קרַאטש םיא ךיז טָאה םיצולּפ

 טלָאװרַאפ ךיז טָאה (1

 ּפָארַא-גרַאּב קרַאטש םיא םיצולּפ

 טלָאװרַאפ ךיז טָאה (2

 1 "טייפ יא
 קרַאטש םיא םיצולּפ

 ּפָארַא-גרַאּב

 ,טרָאּפשרַאפ ָאד ויא סָאװ ,טרָאװ סָאד ןּביירשוצ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ
 / עמ .טסקעט ןיא ןּבעגעג זיא'ס סָאװ ,סָאד רָאנ ןריזילאנא רימ--טינ רימ ןלעוו
 לָאמעלא םינַאפיוא-ריזיטַאמעכס ייווצ יד ןופ ןּביילקוצסױא ןרידנעמָאקער ןעק
 -עכס סָאװ ,םעד ןופ גנומענַאבכַארּפש יד ּפָא רעקיטכיר טלגיּפש סָאװ ,םענעי
 -רַאפ ךיז, ןקירדסיא יד ןיא זא ,טינ טליפ רענייא ּביוא .ה .ד ,טריזיטַאמ
 לָאז .גדא "?טלָאװראפ ךיז ןיהּוװ ,ןיהא טלאווראפ ךיז ,ּפָארַא-גראב טלָאװ
 =רָאנ זא ,טליפ רע ּביוא ;טקנוּפליפ םעד ןָא רע טריזיטאמעכס ,ןלעפ סעּפע

 ,"טָארַא-גרַאב (.גדא ןײגקעװַא ,ןרָאפ) ןייג טלָאװרַאפ ךיז, ןעוועג טלָאװ לאמ
 ,טקנוּפליפ ַא טימ רע טריזיטאמעכס

 טיורּב לקיטש ַא ןוא :טקנופליפ ַא ןָא ןריזיטאמעכס טינ רענייק םאטסימ טעװ טפעהאּב אזא

 ןעמ טפור ,עמגאטניס א ןופ גנורָאּפשראפ יד ךיז טליפ'ס ּוו ,טפעהאּב ַא

 .טסקעט ןופ סעטרָאפ יד טינ ןטייּב רימ (*
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 -ריטאנ ץנאג ןעק ,"ןגיוא יד ןגעוו רעטקָאד א וצ ןייגניירא , יװ ,טפעהאּב אזא ,עּבארעדא
 ןייגניירא :טקנוּפליפ ַא ןָא ןרעוו טריזיטאמעכס ךעל

 א
 ןגיוא יד ןגעוו רעטקָאד א וצ

 -נא ליפ ןיא יװ ,ָאד ןיא גנוריזיטַאמעכס רעד ןופ טייקוויטקעיבוס יד
 ןקערש טינ ךיז ןיא) טייקכעלגעמ יד טיג יז :עלײמ ַא רָאנ ,ןרָאסיכ ןייק טינ ,ןלַאפ ערעד
 -קעיּבס ראפ ךרוד ןוא ןדיווידניא ענעדײשרַאפ ןופ גנומענַאּבכארּפש יד ןכיילגרַאפ וצ (לוש
 קי .ךַארּפש רעד ןיא ןעגנירדניירא רעפיט םעד

 זיא'ס ןעוו ,עמעכס ַא ןעיוּבוצפוא רעווש זיאיס ןעוו ,ןלַאפ ןַארַאפ ,5
 רעשיטאמארג

 ךופ גנומענאּב
 ךַארּפש רעד "ניס ענעי רעדָא יד ךיז טיצ'ס עמגאטניס רעכלעוו וצ ,ןסילשַאב וצ רעװש
 !;ןברַאטש עלילָאכ ןעק יז ,.ב .צ ,עמגאט

 ןעק =-+ זה (2ירעהָא ןעק- י-ה צא וו
| 

 ןּבראטש ןבראטש עלילָאכ

| 
 עלילָאכ

 -ארג וצ לומיטס סלַא קיצונ גנוריויטַאמעכס יד זיא ןלַאפ עכלעזא ןיא

 ,גנוטכארטנייא רעשיטַאמ

 םוצ רענייא ןעייג ייז , טפעהַאב ַאזַא ןריזיטַאמעכס ןליוו רימ ןעו ,6
 "ןעייג , ןוא "ייז, ןופ גנויצ יד .טייהנגעלרַאפ ַא ןיא ןײרַא רימ ןלַאפ ,"ןרעדנא
 ןָאט וצ סָאװ טינ רימ ןסייו ?ןרעדנַא םוצ, ןוא "רענייא , טימ ;רָאלק זיא
 :ןעניז ןייק טינ טָאה'ס שטָאכ) 'ןעייג  וצ ןעיצ רעשפע ךיז ןעק "ןרעדנַא םוצ,
 טינא) טינ סע זיא טקעיבוס ןייק ?"רענייא, רעבָא ,("ןרעדנא םוצ ןעייג יז,

 ,ןעמעננָא זומ עמ .(?"ייז, ןעוועג טלָאמעד טלָאװ סָאװ ןוא ,טייג ןעוועג טלָאװ
 ."ןעיײג, וצ עּפורג עצנאג סלא ךיז טיצ "ןרעדנא םוצ רענייא, זַא

 ןעייג ?יאד יי יז

 ,ןרעדנַא םוצ רענייא

 רענייא :גנויצ ַא ןלעטשטסעפ ןעמ ןעק קינייװניא עּפורג רעד ןיא

| 
 ןרעדנא םוצ

 .ןזייװסיורא טינ גנויצ יד ןעמ ןעק טסקעטנָאק םענעבעגעג ןיא רעּבָא
 ןילא רעּבָא ,עמגאטניס ןייא וצ ךיז טיצ סָאװ ,סעמגאטניס עּפורג ַא

 -קאטניס עטסעפ :סעפ ןפור רימ ןלעװ ,ןרעװ טגיילעצ טינ טסקעטנָאק םענעבעגעג ןיא יז ןעק

 סעּפורג עשיס

 ,עּפורג עט
 עטסעפ ןּפיט עכעלטע ןענייז טָא .טײרּפשרַאפ שּפיה זיא גנוניישרעד יד

 :סעּפורג

 .א ןועדנַא ןטימ רענייא ,ןרעדנַא םעד רענייא ,ןרעדנא םֹוצ רענייא (
 ןגעװ ןדייר ;רָאי וצ רָאי ןופ ;(.רעּפ) ןגיוּב ןופ לייפ ףיולטנא ךיא ,.וװ .א
 .טייצ יד ערייווא ןא זיא םעד

 ןמורק םעד עקשיפ וצ טגָאז רע -ןענײטשפָאה דיװָאד ןעייל'כ (2
 ,(ראבגיילעצ ייז ןענייז וויטַאנימָאנ ןיא רעבָא) 284 עז

 270 עז .ןישרַא ףניפ ,רָאי יירד 6



 333 עז

 לי לע הי

 .גָאט עלַא ,רעגײזַא ןעצ ,רבאיָאנ ןטעביז םעד (4
 : ,ףיט יד ןישרא ןא ,גנייל יד ןישרַא יירד (5

 .ןעצ זיב טכא ןופ ,יירד ייווצ (6

 סעסורג עטסעפ ןשיװּוצ ץענערג ןפא ןעייטש ןעגנודליּבסיוא עקינייא
 יה .ד) סעמרָאפ עטצעזעגפיונוצ ןוא (סעמגאטניס ערערעמ ןופ סעּפורג .ה .ד)

 רעדָא ,(עמגאטניס ןייא רַאפ ןטלַאה רימ סָאװ ,רעטרעוװ ערערעמ ןופ סעּפורג

 עשיטסארפירעּפ ןענעכערראפ ןעמ ןעק רעהא .רעטרעוװ עטצעזעגפיונוצ עליפא

 ,"ּבָאגוצ ןלאברעוו,, טימ ןּברעװ ,ןּברעװ

 ןופ ןוא סעמגאטניס עקיטראכיילג ןופ ןלאפ עקינײא ךיוא ןרעהעג סעּפורג עטסעפ וצ

 .ןצאזייּב

 זא .ָאטיג זיא סעּפורג עראּבגיילעצ ןוא סעּפורג עטסעפ ןשיוּוצ ץענערג רעפראש ןייק 7

 ןיירא טגָארט גנוגיילעצ עדעי לפיוו ףא ,עּפורג עטסעפ ַא -- עפורגרעטרעוו עדעי זיא ,לױו עץמ

 רעגולק א זיא רע :ןליּפשייּב ירד ןעמענ רימָאל ןיאּבקרעמאּב קיניױו ַא ןייז זָאל ,סנאונ ַא סעפע

 ײז ןעמ ןעק לאמרָאפ לערּפא ןטנעצ םעד טמוק רע--סאג רעשיטעװָאס רעד ףא טניוװ רע--שטנעמ

 רעשיטעווָאס רעד ףא .סאג רעד ףא טגיװו רע ,שטנעמ רעגולק ַא-.שטנעמ א זיא וע :ןגײלעצ עלא ,

 -מּוא זדנוא טנייש זילאנַא רעטצעל רעד רעּבָא ,לערּפא ןטנעצ םעד--לערּפא םעד טמוק רע ,סַאג

 .('לערּפא ןיא טמוק רע , :טגָאז עמ) טינ לָאמנײק ןעמ טגָאז "לערּפא םעד טמוק רע , :ךעלגעמ

 !"סַאג רעד ףא ןעניוו, טינ ךָאד טסײה י'סאג רעשיטעווָאס רעד ףא ןעניוװו. !רעטסלטימ רעד ןוא

 "ןעניוו, סַימ טסקעטנָאק ןיא .ה .ד) "עּפורג רעטסעפ , ַא טימ ןָאט וצ ָאד רימ ןּבָאה ,ליװ עמ זא

 ךיז לָאז עמ זא ,טפעהאּב ןטשרע ןיא עליפא רעבָא .('סאג | עשיטעווָאס ,--טינ 'יסאג עשיטעווָאס , זיא

 סָאװ ,רַאפרעד ןיוש ,"שטנעמ | רעגולק , ךיילג טינ "שטנעמ רעגולק א, זיא ,ןטכארטנייא רעפיט

 ."שטנעמ רעגולק ַא זיא רע. זא רָאנ ,"שטנעמ א זיא רע , זא ,ןסיוװ וצ ןּבעג ןסיוא טינ ןיּב ךיא

 טאראּפא זיא'ס ןכלעוו ַא ןעיוּב וצ טיײקכעלגעמ יד ןעמונעגּפָא ןטלָאװ סעריקכ עפיט ןַצ רעּבָא

 סימ ךיז רימ ןענעגונאב רעּבירעד .ךארּפש יד ןריזילאנא וצ ףא (זילאנא ןשיטאמארג ,לאפ םעד ןיא)

 םעד ,,עפורג רעראבגילעצ ַא ראפ "שטנעמ רעגולק א, קידנטלאה ,ןעגנוצענערגּפָא עלענָאיצנעװנָאק

 -יפילאווק טינ רימ ןזָאל 'סאג רעשיטעווָאס רעד ףא; ןוא ,עּפורג רעטסעפ ַא ראפ ?לערפא ןטנעצ

 ןדנעוונָא ָאד טניול יצ ןוא ָאד ןעמ ןעק יצ ,רימ ןסילשאּב לאפ ןטערקנָאק ןועדנוזאּב ןדעי ןיא ;טייצ

 .ןיינ רעדָא ףָאס ןזיּב דָאטעמ-ריזיטאמעכס םעד

 ןופ לאפ א ךיוא רימ ןּבָאה ,גדא "ךיש עײנ ןיא טײג רע ,רָאי יירד טלא זיא רע, ןיא

 ַא זיא ָאד גדא ,"טלא ןײז , טינ טסײה רָאי יירד ןײז טלא :סעּפורג עראבגיילעצ םעווקאּבמוא

 .ןעגנוטכארטנייא ןוא ןעגנוקרעמכָאנ (עשיטאמארג טינ) עשיטנאמעס-לעירעטאמ ראפ רלעפ

 טרינידרָאבוס ,סעמגאטניס עּפורג עצנַאג ַא ןיא עפורג עטסעפ ַא ,8
 -ניס ןיא .גנוסילשנייא זיא גנוניישרעד עטרעקראפ א .עמגאטניס ןייא וצ
 רעד ןיא .טפעהאּב ןצנַאג א וצ טרינידרָאבוס ,(טרָאװקרעמאּב ,גנודנעוו) עמגאט
 יו טקנוּפ ,רעדנוזאּב ןביירש עמגאטניס ענעסָאלשעגנײא ןא ןעמ וומ עמעכס
 דיגָאנ ַא ,ןוז ןימ ,ןעמ זיא :ּפשייּב .טפעהאּב רעדנוזאּב ַא ןעועג טלָאװס
 ןוז דיגָאנ ַא יא --- ןעמ

 ןיימ

 ןקידנעטשבלעז וצ ךעייש זיא סנגייא סָאד .טפעהאּב רעדנוזאּב א עקאט ךעלטנגייא זיא'ס

 .עיציזָאּפא טָאטענא טמוק סָאװ ,וויטאנימָאנ

 ,ןסָאלשעג רעדָא ןפָא ןייז ןעק טפעהאּב ַא זא ,ןיוש ןסייו רימ ,9
 -רעטנוא רעד טָא .טקעיּבוס ַא ןָא רעדָא טקעיבוס א טימ-לאפ ןטצעל ןיא
 -יטקעיבוס רענעסָאלשעג ַא :גנוריזיטאמעכס רעד ןיא סיורא ךיז טזייוו דייש
 -בוס) סעמגאטניס ייווצ ערוש-עמעכס רעטשרע רעד ןיא טָאה טפעהאּב רעק
 ןא ,טאקידערּפ ַא רָאנ -רעקיזָאלטקעיּבוס רענעסָאלשעג ַא ,(טאקידערּפ ,טקעי
 ןופ .ּפשייּב .(.גדא וויטיניפניא ,וויטאנימָאנ) טרָאװנָאזרעּפ-טינ ַא רָאנ--רענעּפָא
 :ןטפעהאב ענעפָא



 == עפע =

 טפעהָאּב רענעּפָא (.פָאה) ןטראה קייינש טימ ,ןייוו טימ לופ ,לגָאל רענייר וד
 וד

 לגָאל

0 
 לופ רענייר

 ןייוו טימ

 ןטראה טימ |

 קייינש

 -נַאגעג טינ ךָאנ ,םענעגייא טימ ,ןטיירב טימ ,םעיינ טימ ןָאט ןַאּפש ַא
 (.פָאה) !גנַאג םענעג

 ןָאט ןאּפש ַא

 גנאג טימ

 22 4 א

 7 י
 םענעגנאגעג טינ םענעגייא ןטיירב טימ ,םעיינ טימ

 .ךָאנ

 .רעקיצניא רעד טינ ןיא ןפיוא-ריזיטאמעכס רענעביושאב רעד ,0

 .טרָא ןייק ָאטינ זיא םינאפיוא ערעדנא ףא ָאד ןלעטשּפָא ךיז

 .רעדייס-רעטרעוו 8

 ,סנײמעגלַא 1

 רעדיײסרעטרעװ ןופ קיגנײהּפָא רעדייס-רעטרעװ רעד זיא לַאפ ןטערקנָאק ןדעי ןיא ,1

 -קנופ רעשיסקַאטניס רעד ןופ :ןעגנויצַאב עקידנטכעלפרעביא ךיז ,ענעדיישרַאפ

 .םטיר ןופ ,טרעװ ןשיגָאלָאכיסּפ ןייז ןופ ,טרָאװ םענעי רעדָא םעד ןופ עיצ

 -ַאֹּב ַא ןריפוצנייא םעווקאב זיא רעדייס-רעטרעװ ןגעוו ערעל רעד ןיא
 :טסייה עּפורג ."עּפורג, ףירגאּב ןקיפליה

 476 עד *נאג ַא עליפא) טרינידרָאבוס םיא וצ סָאװ ,ץלַא טימ טקעיבוס רעד 4

 ,(ץאוייב רעצ

 ,(רעקיפליהַאב ַא זױלּב שטָאכ) טרָאװנָאזרעּפ רעד 6

 ,ץלַא טימ ןעמַאווצ ,טַאקידערּפ םוצ טרינידראבוס ,עמגאטניס ערעי 3

 ןופ לייט רעקיטײטַאב רעד ךיוא רעהעג רעהַא) טרינידרָאּבוס ריא וצ סָאװ

 ,(ברעוופליה ַא זיא טרָאװנָאזרעּפ רעד ּבױא ,טַאקידערּפ

 ףא טרָאד ןועוו ןיימ ןופ ביײהנָא ןיא ךָאנ עמַאמ ןיימ טָאה'ס :ליפשייב
 .(.פָאה) למיה ןופ לרעלעט סָאד טָא ןזיוואּב רימ טעמאס ןעיולב ןכיוה



 סָאװ ,סעמגאטניס
 ענייא ךיז ןעיצ

 יוני

 : עמעכס
 ןזיוואב טָאהס--- :עמַאמ

 ן ן

| 
| : | 

 לרעלעט רימ טרָאד ּבייהנא ןיא  ןיימ
= / | 

 למיה ןופ סָאד -טֶא טעמאס ףַא ןועו ןופ ךָאנ

 ןעיולּב ןכיוה ןיימ
 :סעּפורג ָאד ןענייז ,ָאזלַא
 עמַאמ ןיימ (1
 טָאהיס (2
 ןזיװַאב (3
 ןזעוו ןיימ ןופ בַײהנָא ןיא ךָאנ (4
 טעמאס ןעיולב ןכיוה ףַא טרָאד (5
 רימ (6
 למיה ןופ לרעלעט סָאד טָא (1

 רעדייס-רעטרעוװ ןגעוװ םילָאלק עכעלטע רעירפ ןענרעלרעד ןלעװ רימ
 עכעלטע ךָאנרעד ,טפעהאּב םענעּפָא ןַא ןיא ךעלטנגייא .ה .ד ,"עּפורג, ַא ןיא
 רָאנ ןרעװ ןבעגעג ןלעו'ס .ץאז ַא ןיא סעפורג ןופ רעדייס ןגעװ םילָאלק
 ו .םילָאלק ערעקיטכיוו יד

 .(טפעהאּב םענעפָא) עּפורג ַא ןיא רעדייס-רעטרעוו 2

 ,סעמגאטניס ענעי סענייכשיב ןייטש וצ ןבערטש עּפורג רעדעי ןיא ,2

 ןעמ טבערטש ייברעד ;רערעדנַא רעד וצ ענייא ראבלטיממוא ךיז ןעיצ סָאװ

 .טייקיטיידייווצ ןדיימוצסיוא .רערעדצא רעד וצ

 ןייטש ןּבערטש
 רעטנעענ סָאװ

 ןוא וויטקעידא

 וויטנאטסּבוס

 רעסעב ןיא "ײטרַאּפ רעד וצ רעטעּברא עשידיי ןופ גנַארד, .ּפשייּב
 ןיא .("סעמע,) "רעטעברַא עשידיי ןופ ײטרַאּפ רעד וצ גנארד, יװ (רערָאלק)
 "ייטראּפ , וצ ןעיצ "רעטעברא עשידיי ןופ, ךיז ןעק עיצקורטסנָאק רעטצעל רעד
 ,("רעטעברַא עשידיי ןופ ײטרַאּפ,)

 :(לקיטרא ןכָאנ) וויטנאטסבוס ןרַאפ וואר סָאד טייטש וויטקעידא ,
 .(.ּפָא) ןטילב עסייוו ןופ סורג רעטייו ַא

 טלָאמעד ; וויטנאטסבוס ןכָאנ ןעמוק ןעק וויטקעידא

 -עג ַא ,ןלעה ַא סורג ַאזַא טימ :לקיטרַא רעד רעביא ךיז טרעואכ (1
 (.פָאה) ןטראג

 -מעטש טימ טסיּב טלגיזראפ :עיציזָאּפערּפ יד ןרעזאכרעּביא ךיז ןעק (2
 .(.פָאה) עטראצ טימ ךעלעּפ

 ַא :ס--סקיפוס רעד טמוק ןימ ןטירד וויטאזוקא--וויטאנימָאנ ןיא (3
 .(עלעדיימ ןיילק ַא .גרפ) סניילק ַא עלעדיימ

 ךיא טמוק "רעניוזא , .גנודניּב ַא אּב וויטקעידא ֹוצ ךיוא ךעייש זיא טקנוּפ רעטצעל רעד

 רָאנ וויטקעידא רעד טמוק ?ייז ,ריא ,רימ ,יז ,רע ,וד ,ךיא, ַאּב .וויטנַאטסּבוס ןכָאנ רָאנ לָאצנייא
 .(סעיצַאנָאטניא-עמאק טימ טלײטעגּפָא) טרעדנוזעגּפָא רָאנ ןוא וויטנאטסבוס ןכָאנ



 + ווצפכ =

 ןיא ברעוודא ןראפ ןעמוק וויטקעידא ןַא ַאב טנאיראווניא ןַא ןוא ברעוודא ןא 4

 וויטקעידא :וויטקעידא

 גונעג ַא ,רעגולק ץנַאג ַא :לקיטרא ןוא וויטקעידא ןשיוּוצ רעדָא (1
 קראטש א ,רעכױה וצ ַא ,רעטסנעלק עמאס רעד ,רענייש טינ ַא ,רעגנוי
 .רעכייר

 ןייק טינ ,רעסורג ַא רעײז ,רעטייו ַא רָאג :לקיטרא ןראפ רעדָא 6
 .רעכיוה ַא וצ ,רעטסנעלק רעד עמאס ,רענייש |

 .ַאזַא רעסיורג ַא--רעסיורג ַאזַא

 -עגנייוא טינ ןייק טינ ןעמוק וויטנאטסבוס םעד ןוא וויטקעידא םעד ןשיווּוצ ,5

 ןייק טלעטש -קעידא ןראפ ןעמוק ןזומ ייז :וויטקעידא םוצ טטעהאב ןענייז סָאװ ,רעטרעוו
 ײי יו

 ןשיוצ רעטרשי רו עכלעזא ןענעק ,וויטנאטסבוס ןכָאנ זיא וויטקעידא רעד רעּבָא ּביױא .וויט
 וויטקעידא

 ויטנאטסבוס ןוא .וויטקעידא ןכָאנ ןעמוק רעט

 -עגנאהאב ַא ,רעמיצ ַא--רעמיצ רענעגנאהאב רעדליב טימ ַא : .ּפשייּב
 ַא ,רעמיצ ַא--(רעדליּב טימ ןעגנאהאב ,רעמיצ ַא :רעסעב) רעדליב טימ רענ
 :ןענעכער ןעמ ףראד זיירג ַא ראפ ;(םעווקאּב טינ) רענעגנאהאּב רעדליּב טימ
 טיירפשראפ ץנאג זיא זיײרג רעד ,סעמע ."רעמיצ רעדליּב טימ רענעגנאהאב ַא,
 רעבירא טינ ךָאנ זיא רע זַא ,רעבָא ןיימכ ;(שיסור ןופ גנוקריוו יד עמאטסימ)
 . .ןעגנוניישרעד עלאמרָאנ ןופ לּוװג ןיא

 979 צז

 עטקיטשעג ןעמולּב-ןטייװק טימ ענירג ףא ךיז ןעיצסיוא :ןליּפשייב ךָאנ
 רעדָא רעדייר רעטקריוואּב-שיסור ַא טגָאזעג טלָאװס יװ ,טינ ,(.רּבא) ןרָאיװַאק
 :עּבָאב ַא ;'ןראיוואק ןעמולב-ןטייוק טימ עטקיטשעג ,ענירג ףַא, :רעגיירש
 יװ ,ןצנאלפ-רעסאוו עגנאל טימ ,ענעפרָאװעצ יד םַאי רעד טלייצרעד עסיימ
 ןענייז ןולעפ רעקיטש יד .ה .ד ,(.רעפ) ןזלעפ רעקיטש ענעסקָאװַאּב רָאה טימ
 עלעדיפ סָאד טקירדעגוצ ;רָאה טימ יװ ןצנאלפ-רעסאוו עגנאל טימ ןסקָאװאב
 ַא -- (.רעּפ) ןיירא דרָאּב רענערָאװעג טכאנ רעביא רעסייוו ךָאנ רעד ןיא
 -ערָאװעג רעד ןיא, :ןעװעג טלָאװ רעגרע רעבָא ,עיצקורטסנָאק עכעלרעווש
 ןפַא ןוא ןטּבילאּב םעד ,םיא ןופ ;'|יײרַא דרָאּב רעסייוו ךָאנ טכַאנ רעביא רענ
 -אב רָאּפַא טלדניוושעגכרודא ןבָאה ;(.גרעב) רעטקָאד ןטסּוװאב טנגעג ןצנַאג
 ןופ יװ ,רעטַאװענעטלָאק רעד טימ ;(.גרעּב) רעמינעּפ ענעעזעג ץעגרע ,עטנַאק
 ןופ עלָאּפ רענעסירענּפָא ןַא טימ ,ןָארּפַאס ;(.ּפָא) דרָאב רענעטכָאלפעג זנָארּב
 :רעטייוו יד עקַאט טָאה ;(.דָאג) ...שטנערפ ןטיינעגפוא עדָאמ רעשיטָאטש טול
 סיורא טזומעג גנוטכיד (816) עשידיי שינַאקירעמַא רעד ןופ גנולקיווטנא עקיד
 -ןעקנאדעג ןשיטלעוו ןקימורַא ןראפ רעבָא ,עשינַאגרָא ךיז רַאפ עקיזָאד יד ןופ
 .(.רבָאד) סעציכעמ עגנייא וצ ןיוש געוו

 ענעפָאלראפ טימ ךעור ַא יו זייּב סקוק :יּפשייּב .ןעגנוגײנּפָא עטפָא רימ ןפערט ךָאד

 ןייטע עלייוו ַא ;"ענעפָאלראפ טולּב ןופ טימ , : .טשנא (.רבא) ןגיוא עטכאמעגוצ ּבלאה ,טולּב ןופ

 טקורראפ ,טנעה יד, :.טשנא .(.זדארג) טאלאכ ןופ לּברַא יד ןיא טנעה עטקורראפ יד טימ ןּביילּב

 ןטיינעגפוא עדָאמ רעשיטָאטש טױל ןופ עלָאּפ רענעסירעגּפָא ןַא טימ ,ןָארּפַאס ;''לברא יד ןיא

 ןייא ןיא---;.דָאג) טלדיזעג ךיז קיעּפלּבינ ,דליוו טָאה ,ןגיוא טולּב טימ ענעסָאגעגנא טימ ,שטנערפ

 זיא "ןגױא ענעסָאגעגנא טולּב טימ טימ,) גנולעטשטרָאװ עקיטכיר-טינ ןוא עקיטכיר ַא עזארפ

 -יד ַא יו ענעפילשעג יד ;("טולּב טימ ןסָאגעגנָא ,ןגיוא טימ , : רעסעב ,םעװקַאּב טינ שיטענָאּפ |

 -אפ .ּפָארּפ ןופ רעדילגטימ םעד ּבילוצ עטריזיליּבָאמ ; (.רּבָאד) גנולייצרעד-עלעווָאנ עשילָאװמיס טנעמ
 ;("סעמע ,) רעדניק סופיט ףַא עקנארק יד ;:עיצַאנָאטניא ערעווש אראס--("ןרעטש רעטיור,) ןענייר
 - ("סעמע,) דנאל ןטנעמירעּפסקע עלאיצָאס עטכארטאּבמוא ןופ עטריטנאראג ןטסרעממא סָאד
 "...טריטנאראג ןטסרעמא זיא סאוו ,דנאל סָאד, :רעסעב :עיצַאנָאטניא ערעווש א
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 ּפיציטראּפ

== .1954 -- 

 ,רעכיב ףניפ :וויטנַאטסּבוס ןרַאפ וװָאר סָאד טייטש ןעמָאנלָאצ ַא 6
 -יב יד ,ףניפ רעכיב :ךיוא רעּבָא ;טנופ יירד יד ,רעכיּב ףניפ יד ;טנופ יירד
 .ףניפ יד רעכ

 ןכָאנ ייס .רַאפ יס טמוק לקיטרא ןטמיטשאבמוא ןטימ ןעמָאנלָאצ ַא
 .ײרד טנופ ַא ,ףניפ רעכיב א ;טנופ ירד ַא ,רעכיּב ףניפ ַא : וויטנַאטסבוס

 רעקיזָאד רעד ביוא ,וויטקעידא ןרַאפ ווָאר סָאד טמוק ןעמָאנלָאצ ַא ,7
 ּביוא .(ענעסירעצ ןייק טינ) ךעלדיילק עצנאג יירד :ויטנאטסּבוס םוצ ךיז טיצ
 רע טמוק ,(ןטלעז רָאּפ-טמוק'ס) ןעמָאנלָאצ םוצ ךיז טיצ וויטקעידא רעד רעּבָא
 -דיײלק ענעסירעצ יירד עצנאג .גרפ ,ךעלריילק יירד עצנאג :ןעמָאנלָאצ ןראפ
 .ךעל

 רע ןכלעוו וצ ,וויטנאטסבוס ןראפ לאמרָאנ טמוק וויסעסאּפ רעד ,8
 -ױס םעד :(לקיטרַא רעקימיטשאּב רעד טרָאּפשראפ טרעװ ייברעד) ךיז טיצ
 -ראפ לקיטרַא רעד זיא "ןוז, ַאב ,"סרעכיוס , וצ טרעהעג 'םעד,) ןוז סרעכ
 ,(טרָאּפש

 רעד טרעוו טלָאמעד) וויטנאטסּבוס ןכָאנ ךיוא ןעמוק ןעק וויסעסאּפ רעד
 "'סרעכיוס ַא ןוז רעד,) סרעכיוס םעד ןוז רעד :(טראּפשראפ טינ לקיטרא
 .סרעכיוס ַא ןוז ַא ;סרעכיוס םעד ןוז ַא ;(טצונאּב טיפ טרעו --

 עמיולש :םיא ךָאנ טמוק ,ןעמָאנ-ןָאזרעּפ ַא וצ ךיז טיצ סָאװ ,וויסעסאּפ ַא
 .סנזַאכ םעד לטָאמ ;סמיאכ בער

 ןעמוק "ןייא ,רעייז ,רעייא ,רעזדנוא ,ריא ,ןייז ,ןייד ,ןיימ , רעטרעוו יד
 םעד - "ןייא,) לקיטרא ןקימיטשאּב םעד קידנרָאּפשראפ ,וויטנַאטסּבוס ןראפ
 -רא רעקימיטשאּבמוא רעד רעּבָא זיא וויטנאטסּבוס סַאב ןעוו .(ןקימיטשאּבמוא
 -ראנ סלא יז ןעמוק ,וויטנאטסבוס ןכָאנ ןעמוק רעטרעװ יד ןעװ רערָא ,לקיט
 "...רענייד ,רעניימ , :ןוויטקעידא עלאמ

 .רעניײא שטנעמ ַא--שטנעמ ַא דענייא--שטנעמ ןייא
 קידנעטש טמוק ּפיציטראּפ ןוא וויטיניפניא ַאּב ּבָאגוצ רעלאּברעוו ,9

 -רעוו ןכָאנ טמוק (וויטיניפניא ַאּב) "וצ , לקיטראּפ רעד .ייז ראפ רַאּבלטיממוא
 לעװ'כ ,ןּביירש לעוו'כ ,ןּבירשעגרעּביא בָאה'כ ,ןבירש עג ּבָאה'כ :בָאגוצ ןלאב
 ,ןּביײרשרעּביא וצ, :רענעטלעז) ןּביײרשוצרעּביא ןָא ּבייה'כ ,ןּביירשרעּביא
 .("ןייז לכױמ וצ גנוגיינ יד, :רענעטלעז) ןייז וצ לכיומ גנוגיינ יד

 -ניא ערעדנא ןופ םיא ןדײשוצּפָא ףַא ּבָאגוצ ןלאברעוו ןיפ ןעמיס רעלאמראפ ַא זיא סָאד
 "ןָאטניהא. עקפאד ראנ ,"ןיהא ןָאט , אטינ רעּבָא ,"ןיהַא ןייג, ןוא *ןייג ןיהא , ןאראפ :ןטנאיראוו

 -גיא ַא טַאלג-- "ןײג ןיהא , ןיא .ּבָאגוצ רעלאּברעוו ַא ?ןיהא , זיא ?ןָאטניהַא , ןיא ,סע טסייה--

 .טנאיראוו

 .ץַאז ןיא רעדייס-סעּפורג 3

 ןפַא ;ץַאז ןיא טרָא ןטײװצ ןּפַא לַאמרָאנ טמוק טראוונָאזרעּפ רעד ,0
 :.ּפשייּב .עפורג רעדנַא ןַא רעדָא ,עּפורגטקעיּבוס יד רעדָא ייּברעד טמוק ןטשרע

 ;(.סינ) ןזָאל געוו ןיא טכַאנ ןיא טנייה ךָאנ ןוא דלַאּב ךיז ןפראד רימ (
 (שא) טכַאנ עצנַאג א ןוא גָאט ןצנַאג א ןפָא ןיא בוטש רעד ןופ ריט יד
 ןגנוי ןייז ןּבָאה םעסָאי םעד קילומש ןופ סעסיימ עכעלרעדנּוװ ענייש יד
 .(.לא .לָאש) טפעשיקרַאפ ןצנַאגניא רעװַאכ

 ,שיט א םורא ;(.לא .לָאש) עילע רעדורב ןיימ רימ וצ טְגָאז יוזא (2
 -יטכַאנ עליטש א ןיא ,ןענַאטשעג רעדייכ ןטימ ןיא ןוא ןסיורג ןיא זיא סָאװ
 --(.סינ) ןסעזעג ,טדיילקעג טעמַאס ןיא ןוא דייז ןיא ,עדיײא עקיליײה ןוא עש



 =( אכש ==

 -על ,ךיז טנכער םיא ַאב ץַאוייּב ןטימ ןעמַאזוצ "שיט א םורַא, לַאפגיוּב רעד
 ןיא ןרָאװעג לטיה סָאד ןיא דעליונ ;'טרָא, ןייא רַאפ ,רעדייס-רעטרעוו עבַאג
 (שַא) בוטש סרעניבמאג לקסעכעי בער סע ןיִא ןזיא ;(.רּבא) .ק לטעטש רעד
 עשינָאּבַאר-שיריװעג ערעדנַא עלַא ןוא ןטסינָאיצ יד סָאװ ,ןדלאווג יד ןשיװצ
 ןכַאמ עיזאושזרוּב רעשידיי רעד ןופ ןּפורג עשיטסילַאנָאיצַאנ טעשַאּפ ךיוא ןוא
 יד סרעדנוזַאב ןוא ײטראּפמָאק רעד ,טכַאמנטַאר רעד ןגעק דנאלסיוא ןיא
 זא ,םעד ןגעװ סעלָאלעי יד טרָא םענעעזעגנָא רָאג א ןעמענרַאפ ,"ןקעסוועי,
 , ןעמ טגיל יוא ;('סעמע,) ךַארּפש .עשיערבעה יד טשרעמיולק ןפעדיור רימ
 -נעטש ;('רעקעוו,) טינ ןעמ ךָא 2 ןבעג טלעג סעשטַאגנוי יד ;!דרע רעד ןיא
 !טיירג ייז קיד

 טרָאװנָארעּפ ןטייווצ ןפַא) טרָא ןטשרע ןפַא ןעמוק ךיוא ןעק טרָאװנָאזרעּפ רעד ,1
 טרָא ןטשרע ןפײא .נָאזרעּפ םַאב טפָא טמוק ייברעד .(טקעיבוס רעד --ןטסטפאמא טלָאמעד זיא
 ץלא טגייווש :ןליּפשיײב ."(ס,עס) סע, סליפערּפ רעד (ןָאזרעּפ עטירד) טרָאװ
 געוו ןייגסיוא רע לָאז ;(.רעּפ) װָאר רעד עמשטוק יד ךיז ףַא טּפַאכ ;(.דָאג)
 ךיז טָאה סע ;(.סינ) ?גראב ןופ טלײצרעד ןיוש ריד רע טָאה ;(.סינ) געטש ןוא
 טיצ סע ;(.רבא) ןעיצנעב טציז סע ;(.זדָארג) טפנוקוצ ןייז טלעטשעגרָאפ םִיא
 ,םייהא ךימ

 א ,עיפַארגָאטרָא רעד ןופ קיגנײהּפָאמוא ,זיא "(ס,עס) סע, עמעפרָאמ יד
 ןעק טרָאװנַאזרעּפ םעד ןוא "סע, ןשיװצ :טרָאװ רעדנוזַאב ןייק טינ ,סקיפערּפ
 .ןלעטשניירא טינ טרָאװ רעדנַא ןייק ןעמ

 -ידנעטשבלעז ןופ רעטקַארַאכ םעד עזַארפ רעד וצ-טיג סקיפערּפ רעד
 טָאה רעכלעװ ,טרָאװנָאזרעּפ ןטימ ןָא ךיז טּבייה סָאװ ,עזַארפ א סייב ,טייק
 -רעירפ רעד טימ גנודניּברַאפ ןופ רעטקַארַאכ םעד טגָארט ,סקיפערּפ םעד טינ
 ץונַאּב רעד טָאה ,םעדצוכַא ;דײר רעקידרעטעּפש (רענעטלעז) רעדָא רעקיד
 טקעיּבוס םנופ גנוריטנעצקַא רעד טימ סעכייש א ,סיוא טזייוו ,סקיפערּפ םנופ
 יו ,רע :םָאנָארּפ א זיא טקעיבוס רעד ןעװ ,רָאפ טינ טמוק סקיפערּפ רעד)
 ,(ייז ,סע

 לָאז סָאד .ןעגנולעג טינ זיא'ס ."טקעיּבוס רעוויטקיפ , -- "סע. סקיפערּפ םעד לָאמא טפור עמ

 -יז סלא *סע, סקיפערפ רעד טבוק ,ץאז ּבייהנא ןיא טיג טייטש טקעיּבוס רעד ביוא זא ,ןטייטאּב

 -וס םאֹּב ?"ריא ,רימ ,וד ,ךיא . טקעיּבוס םאב טינ ר2 טמוק עשז סאוורַאפ .םעקָאמעלאמעמ א רענ

 .ראפ טימ) ?ץלא טגייוועס , יא ,"ץלא טגײװע , יא ןגָאז ךיז טזָאל סאוורַאפ ??ייז ,יז ,רע, טקעיּב

 .טינרָאג טרעלקרעד "טקעיּבוס רעװיטקיפ , ןימועט רעד זא ,סע טסייה ?(ןסנאונ ענעדייש

 שטיי ןֹופ ןצעועג-גערפ א ןיא זַא ,(שטיײד טיױל) לאלק א ןרילומרָאפ לָאמַא טווּורּפ עמ
 שירי ןיא ןעניןעק עמ :קיטכיר טינ זיא'ס .בייהנָא ןיא טרָאװנָאזרעּפ רעד טמוק ץַאז
 קיטליג טנ טָאה רע, ןוא "?גרַאב ןופ טליצרעד ןױש ריד רע טָאה, :ןגָאז טוג סנײצלַא
 יֵ?גרַאּב ןופ טלייצרעד ןיוש ריד

 רעדָא) ךעלטסניק עטשרע יד ,רעכעלריטאנ םרָאפ עטייווצ יד טגנילק שוככארּפש ןיימ רַאפ
 .(דייר רעקידרעירפ רעד טימ גנודניּברַאפ ןופ סנאונ ןטימ

 ןטשרע ןפַא לעּפַאב ןטעשָאּפ ןיא טמוק '"(...טסלָאז) לָאז, טרָאװ סָאד
 ןפַא "לָאז6 ןופ גנולעטש יד וצ-טיג סנאונ ןסיװעג א ;'ןייג רע לָאז, :טרָא
 "! ריד רַאפ ןייז לָאז רימ,, :(ץַאזייב ןייק ןיא טינ) טקעיבוס ןכָאנ ,טרָא ןטייווצ

 188 "  רניק א :טרָא ןטייווצ ןפַא טמוק גנורעדנּוװרַאפ ןופ טײטַאב ןטימ ילָאז,
 2 6 ! ןענייוו ןייא ןיא ןטלַאה לָאז

 לָאמַא טמוק
 ופא יװ רעטייו ראג רָאפ-טמוק--רעטייוו רעדָא טרָא ןטירד ןפַא טרָאװנָאזרעּפ רעד ,262 | 

 טא ןגייווב ; ןלַאפ עלעיצעּפס ןיא
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 - פוט ---

 -רעד ,רעטלַא רעד :עּפורג-םוידנורעג א טמוק טקעיבוס ןכָאנ ןעװו (
 רעד, :ךיוא רעּבָא ןעק עמ ;(ּפָא) ןרָאלרַאפ סָאװטע ךיז טָאה ,ןפלָאװ קידנעעז
 קידנעעזרעד, :רעדָא ,"ןרָאלרַאפ סָאװטע ךיז ,ןפלָאװ קידנעעזרעד ,טָאה דעטלַא
 ."ןרָאלרַאפ סָאװטע רעטלַא רעד ךיז טָאה ,ןפלָאװ

 -ַאמפעשיק א יװ ,טכַאנ יד :ךיילגרַאפ א טמוק טקעיבוס ןכָאנ ןעוו (2
 טזָאל טכַאנ יד , :ךיוא רעבָא ןעק עמ ,(ּפָא) ּפָארַא ךעלעמַאּפ ךיז טזָאל ,ןרעכ
 ןרעכַאמפעשיק א יװ, :רעדָא ,יּפָארַא ךעלעמַאּפ ,ןרעכַאמפעשיק א יװ ,ךיז
 ."ּפָארא ךעלעמַאּפ טכַאנ יד ךיז טזָאל

 עגולק אראס :טינ) !ןיא יז עגולק ַארַאס :סעזַארפ-ףורסיוא ןיא (3
 יװ, :טינ (ודארג) סמירָא ענייז ןיא טלּפַאצעג סָאד ךיז טָאה יז יװ ;(יז זיא
 רָאנ ;(.לא .לָאש) !ןטונימ יד ןיא טבעלעגרעּביא טָאה רע סָאװ ;('...ךיז יז טָאה
 !טגניז יז שעמַאמ ;!ךיז טגָאלש עמ קַאר ;!ךיז טגָאלש עמ

 ,טרָאװגערפ ןייא טימ רעדָא רעטרעווגערפ ייוװצ טימ עגַארפ א ןיא (4
 רע ;?טיײג רעװ ןיהא ;?טײג ןיהּוו רעוו :ּביײהנא ןיא טינ טייטש רע ּבױא
 ,רָאנ טצכערק ןוא ,רָאנ טצפיז רע ;?ןעװעג וטסיב ּוװ ןטכענ ;?טייג ןיהּווװ
 ?ןעמ טוט סָאװ רעדניק יד טימ ?רעדניק יד טימ ןעמ טוט סאו :טגערפ ןוא
 ,(.לַא .לָאש)

 ןופ --- .ןּבעגעג םעלָאש םיא םיאכ טָאה ? דיי א טמוק ןענאוונופ :גנוגערפרעּביא ןיא (5

 .(ּפָא) רעטרעוװ יד ןגיוצעג ךעריוא רעד טָאה--? םוק ךיא ןענַאװ

 ּבילוצ סייװלײט ,ןדנַאטשמוא עשימטיר ּבילוצ סייווליט ,ןלַאפ ערעדנא עקינייא ןיא 6

 : ןרילומרָאפ טינ ךָאנ ןעק'כ סָאװ ,ןכַאזרוא ערעדנא ּבילוצ ןוא ,סעמגאטניס ןופ גנודניּברַאפ רעגנייא

 ךיא ל'יװ ןיהא ןייג קרַאטש ;(.לא .לָאש) םילש ןעגנַאגעג ךױא זיא ןטפעשעג יד ןיא ןיילא םיא

 .("ןרעטש,) טינ ןעמ טפ יא װ עריד ןופ רעטניװ ;(.לא .לָאש) טינ

 .טינרָאג לַאלכיּב טוט רע רָאנ ,טינ טגיצ ל יע רָאנ טינ :טקעלאיד ןיימ ןיא

 -גואוו א דלאוו םענירג ןיא םיֹוּב א ףא :םַארג רעדָא םטיר ּבילוצ ,ןזרעפ ןיא --ךעלטסגיק (7

 .(.רעּפ) טלאש לגיופ רעכעלרעד

 טרָאװנָאזרעּפ רעד זַא ,קורדנייא ןַא ןכַאמ ןעק לטעצ עקיזָאד סָאד ,3
 .שלַאפ ןעוװעג טלָאװס .גנוניישרעד עטּפָא ןַא זיא--טרָא ןטייווצ ןּפַא יװ רעטייוו
 גנולעטש עלַאמרָאנ יד יװ רענעטלעז ליפ ןענייז ןלַאפ עטנכערעגסיוא עלַא יד
 ,ףיא ןעמענ רימ ןוא .טרָא (ןטשרע רעדא) ןטייװצ ןפא--טרָאװנָאזרעּפ ןופ
 טײטש טרָאװנַאזרעּפ רעד ןעװ ,זיירג א רַאפ ,ךעלריטַאנ טינ רַאפ ,לַאלכיב
 -אֹּב א ןעמענ רימ :טנעמירעּפסקע רעטעשַאּפ א .טרָא ןטייווצ ןפַא יו רעטייוו
 -עריישרַאפ ןיא ןלעטשרעדנַאנַאפ ייז ןוװּורּפ ןוא סעּפורג ּפָא ןטלַאפש ,טפעה
 : רעדייס םענ

 -יולב ןכיוה ףַא טרָאד ןזעוו ןיימ ןופ בייהנָא ןיא ךָאנ עמַאמ יד טָאה'ס,
 7 טלַאהטנַא עזַארפ יד ."למיה ןופ לרעלעט סָאד-טָא ןזיװַאב רימ טעמַאס ןע
 ןלעטש ןווורּפ רימָאל .טרָאװנָאזרעּפ רעד טייטש טרָא ןטשרע ןפא .סעּפורג

 "ןיילא ךיז ןופ, יװ ,ןקרעמאב רימ ןלעװ ,עּפורג רעדנא ןא טרָא ןטשרע ןפַא
 :טרָאװנָאזרעּפ רעד טרָא ןטייווצ ןפַא ךיז טיצ

 ...ביײהנָא ןיא ךָאנ טָאה עמַאמ ןיימ

 ...רימ טָאה ןזיוואּב

 ...רימ טָאה ןועװ ןיימ ןופ בײהנָא ןיא ךָאנ

 ..רימ טָאה טעמַאס ןעיולב ןכיוה ףַא טרָאד

 ...בײהנָא ןיא ךָאנ טָאה .רימ

 ..רימ טָאה למיה ןופ לרעלעט סָאד-טָא



 = יצא =

 רעּבָא ,ןדײשרַאפ ןריּפורג טעּפורג יד ךיז ןענעק טרָאװנָאזרעּפ ןכָאנ
 .טרָא ןטייװצ ןפַא קַאר טמוק טרָאװנָאזרעּפ רעד

 רעו--ןיייג -נָאזרעּפ ןופ גנולעטש רעד עבַאגעל ןְזייַרג ןופ ןליּפשייּב ןענייז טָא
 טל יד סעכױק עלא טימ ןטעּברא םיָארױנ-םימָאי עלא יקרָאה ןיא :טרָאװ
 -םימָאי עלא ,, רעדָא "...ןטעּברַא יקרָאה ןיא , : ןייז ףרַאד ,("רעקעוו,) םיװָאנַאג
 ןבָאה םישאדאכ ייווצ עטצעל יד רַאפ ּבולקרעסָארג ןיא ;'...ןטעּברא םיָאריױנ
 ןיא ןינעל .כ ןופ קרעװ יד ;("רעקעװ,) ןזיירק עדנגלָאפ רעלוגער טעּבראעג
 ,טנייוועג ןענייז רימ ;("רעקעוו,) ןרעװ טצעזעגרעביא ןטסכיגמא ןפראד שידיי

 רעטרעװ יד ףוא רימ ןעמענ ,עּפורג ןייא רָאנ ןייטש לָאז טרָאװנָאזרעּפ ןרַאפ
 "שידיי ןיא, זא .ה .ד --,עּפורג ןייא רַאפ "שידיי ןיא ןינעל .כ ןופ קרעװ יד,
 זַא ,ךיז טמוקַאּב ;("ןרעװ טצעזעגרעביא ,, וצ טָאטשנא) "קרעוו יד , וצ ךיז טיצ
 .קרעװ עשידיי סנינעל .כ ןגעװ ךיז טלדנַאהס

 ןיא סרעדנוזַאּב ןוא ןעגנוטייצ ןיא טּפָא ץנַאג רָאפ-ןעמוק ןזיירג עכלעזַא
 -ערטסיורא עכעלדנימ ײלרעלָאק ,ןצנעדנָאּפסערָאק-ןרָאקּברַא ,ןעגנוטײצטנַאוו
 -ור ןופ גנוקריוו) שוככַארּפש ןטלסײרטעצ א לסיבא טימ ןשטנעמ ןופ ןעגנוט
 -כיר שיטַאמַארג ,עבַארעדא .(רעיירפ ליפ זיא רעדייסרעטרעוו רעד ּוװ ,שיס
 עשיטאמארג -יסור-שידיײ, ("קילבוּפער עשידיי עטשרע יד,) סמעכיילא-םעלָאש טדער קיט
 -קעל ןוא ןזײרג ןעייטשרַאפ עלא ּבױא ,ךיז ךיא עיאװענמָאס ךיװרעּפָאװ :טנעדוטס "רעש
 סו 2 -ּבלאה---...ןָאידשזעבוא ךיא ןיב ךירָאטּפָאװ ןוא ,ךַארּפש עשטייד יד עינלָאּפפ
 ןכַאז ערעדנוזַאב  סעמרָאפ) קיטאמארג עשידיי ןטלַאהעגסױא ןוא (רעטרעוו) קיסקעל עשיסור

 עקפַאד טרָאװנָאזרעּפ םעד ןלעטש וצ ךַארּפש רעד ןופ גנוגיינ יד 4
 רעש זיא סָאד ןעװ זַא ,קרַאטש ױזַא זיא טרָא (ןטשרע רעדָא) ןטייַיצ ןּפַא
 עשיטאמארג .קיפ ,) ןלאמרָאפ ןייר ןלעיצעּפס א וצ ךַארּפש יד ןָא:יטמוק ,םעװקַאּבמוא רעדָא
 עצקפ גמ טכַאמ ןוא טרָא ןקירעהעג ןפַא טמוק רעכלעוו ,"זיא, טרָאװנָאזרעּפ (?ןוויט
 :ּפשיײב .רעטייוו ןלעטש ךיז טרַאװנָאזרעּפ ןסעמע ןרַאפ ךעל

 ךיז טריזַאב עכלעװ ,טפַאשרעטסיימ עלַארטַאעט יד זיא "לעירוא, ןיא
 טכיירגרעד ,םזילַאנָאיצאר ןשיטאטסקע רעדָא זַאטסקע ןשיטסילַאנָאיצאר ףַא
 ןקיפליהַאב םעד ןָא .(וָאקאװטיל) טײקטגנײרטשעגנָא ןוא ךייה עסיורג א
 יד טכיירגרעד "לעירוא , ןיא :ַאזַא ןעוװעג יוּב רעלַאמרָאנ רעד טלָאװ *זיא,
 זַאטסקע ןשיטסילאנָאיצַאר ףַא ךיז טריזַאב עכלעוו ,טפַאשרעטסיימ עלַארטַאעט
 .טײקטגנײרטשעגנָא ןוא ךייה עסיורג א ,םזילַאנָאיצַאר ןשיטַאטסקע רעדָא
 -רעד , טרָאװנָאזרעּפ םעד ןדיישעצ טייוו ױזַא טלָאװעג טינ טָאה רָאטװַא רעד
 טרָא ןפַא ןלעטש טזומעג רע טָאה ,"ךייה עסיורג א, לַאפגיוב ןייז טימ "טכיירג
 ."זיא , טרָאװנָאזרעּפ ןופ

 טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה עכלעװ ,ןסָארטַאמ-דלעה יד זיא ךיירקנַארפ ןיא
 ץלַא ךָאנ ךיז ןרעטַאמ ,דנַאלסור רעשרעױּפ-רעטעּברא רעד ןגעק ןטערטוצסיורא
 :"זיא, ןָא יוב רעלַאמרָאנ רעד ןעוועג רעווש וצ טלָאװס .("סעמע,) עסיפט ןיא
 .ּפָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסָארטאמ -ןדלעה יד ךָאנ ךיז ןרעטָאמ ךיירקנַארפ ןיא..
 ןיא ץלַא ,דנַאלסור רעשרעױוּפ-רעטעּברַא רעד ןגעק ןטערטוצסױרַא טגָאזעג
 ."עסיפט

 טייטש יז טינ ,טּברַאטש יז טינ רוטַאנ יד זיא רעבָא רעדניק יד ַאב
 .(לוּב .דעּפ) ףוא םיסיימאה-טעיכט

 ,טרעקרַאפ רָאנ ,ערָאצ ןייק טשינ עז ךיא סָאװ רָאנ טשינ זיא רעבירעד
 .(?ןגעו יד ףַא,) ןירעד ןצונ ןייא עז ךיא

 .ךעלגעממוא טַאמיק זיא "זיא , םעד ןָא סעזַארּפ יײװצ יד ןעיוּבפיוא
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 יװ; "יא , ןטכיורּבסימ טַאמיק ןופ ליּפשיײיּב א ,עבַארעדא ,זיא טא
 -רָאפ טעװ לַארוװעפ ןט-20 םעד ןיא ,טימ טלייט עיראטַאװרעסבָא רעװָאקלוּפ

 ;ןגָאז גנירג רעייז ךיז טזָאלס .("סעמע,) *ענָאװעל:עקיל עקידנעטשלופ א ןעמוק

 -רָאפ לארוועפ ןט-20 םעד טעװ ,טימ-טלייט עירָאטאװרעסבָא רעװָאקלוּפ יד יװ

 .קיטכיר טיוּבעג גנוטייצ ןיא ץַאז רעד זיא ךָאד ...ןעמוק

 -עג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד , :ץזַארפ ַאזַא ןיא "זיא , םעד ןָא ץערעּפ ךיז טייגאּב ךָאד
 רעד ןופ יוב רעכעלגייועג רעד ."ןענַאטשרַאפ טינ רלַאּב רערָא ,ןסעגרַאפ טָאה רע רעדָא ,טגָאז

 סָאװ ,סָאד, : רערָא "...רערָא רע טָאה ,טנָאזעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד. :ןעװעג טלָאװ עזַארפ
 םעד--.(עזױּפ א "זיא , ןטאטשנא טמוק ןצערעּפ ַאּב) "...טָאה רע רערָא זיא ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ

 יר טינ טָאה רֶע) טרָאװנָאורעּפ ןייק רַאפ טינ ןטלַאה ןעמ ףרַאד ןלַאפ עכלעזא ןיא "זיא , טרָאװ
 -קיפ . א ן'פ עיצקניפ יד סיא-טליפ רע ,טנאיראווניא ןא רַאפ רָאנ ,(טראוונָאורעּפ ןיפ םינָאמיס
 רערייסרעטרעווי רעד טייג "זיא , ןכָאנ : רערייסרעטרעוו םעד ןריזילאמרָאנ וצ ?טראוונאזרעּפ ןוויט
 רעדנַא ןַא רעדָא עּפורג-טקעיבוס יד טרָא ןטשוע ןפַא .ה .ד ,טּפעהַאּב ביײהנָא ןא ןיא יו טקנוּפ
 : .טרָאװנָאזרעּפ רעד ךָאנרעד ,עּפורג

 ךָאנרעד ,טרָאװנָאזועּפ רעד רעירפ (8 361 ןטיול) טמוק "זיא.ןכָאנ זַא ,רָאפ עליפא טמוקס
 -רעטרעוו ןופ טקנוּפרנַאטש ןופ ,ךעלטנגייא ,"זיא , רעד ויא לאפ אזא ןיא .סעמגאטניס עקירעּביא יד
 :ּפשיײּב .עיצקנופ (עכעלטראוודניּב) עוויטקנּוינָאק א ,ךיז טכֹוד ,טמוקַאב רעּבָא ,קירעּביא רעדייס
 סיקסווָאלטישז) "רעטניזעג ןכאמ ײז ןצמ ןָאק- זיא ץנעט טימ ןוא קיזומ טימ ,טפול ערעשירפ טימ,
 -רעּביא רעד וצ ?םוטּפירקסטסאּפ , סיקסויָאלטישז זיא טנַאסערעטניא .(ענייה ןופ גנוצעזרעּביא ןַא

 אזא קיטאמארג רעזדנוא וצ-טוָאל :עיײד רעד ןיא טסעפ ץנַאג טינ ךָאנ ןיילא ןיּב ךיא . : גנוצעז
 רע "? טינ רעדָא ,"יז לָאז--ויא ,'ןעמ ןָאק--ויא ,, ,"ךָאנ יז ןעמיווש--זיא . :יװ ,ןעיניב ןימ

 ."ןעמ געמ---ויא ,ױוַא טרער קלָאפ סָאד ּבױא , :סולשַאּב םוצ טמוק

 טרָא ןטייוצ ןפַא טרָאװנַאזרעּפ ןגעװ לַאלק םנופ טייקטסעפ יד 5 רעדייסרעטרעוו
 ןגעװ ירעטירק א רַאפ רעדײסרעטרעװ םעד ןצונוצסיוא לָאמטּפָא טּבױלרע ירעטירק סלא

 *ןײלַא, ךיז טיצ "ןייג ןײלַא לעװ ךיא , ןיא .סעמגאטניס יד ןופ גנויצ םעד -סעמגאטניס ןופ
 *ןיילא, וא ,ןָא רימ ןעמענ "ןייג לעװ ןיילא ךיא , ןיא רעּבָא ;ןַײג לעװא וצ י*

 ןפא זיא טרָאװנָאזרעּפ רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא טלָאװ טינַא ,"ךיא, וצ ךיז טיצ
 א ךיז טזָאל וצ לטעטש םוצ געוו ןטּבױטשַאּב סייװ םעד רעביא , ןיא .טרָא ןטירד
 םוצ, ךיז טיצ (שַא) 'סענאלוב ייוצ עקרַאטש טימ רופ עשיטַאבעלַאּב עטסעפ
 טלָאװ טינא ,"ךיז טזָאל , וצ טינ ,(*? געװ רעסָאװ,) "געוו םעד, וצ "וצ.לטעטש
 ָאולַא טוומעג טלָאװ ןוא 'עּפורג, רעדנװַאּב א טעדליבעג "וצ לטעטש םוצ
 .טרָאװנָאזרעּפ ןכָאנ ןעמוק

 -וק רע טעװ ןגרָאמ--ןעמוק רע טעװ רעגייזא יירד ןגרָאמ : ךיוא .גרפ
 : טריזיטאמעכס טרעו עזַארפ עטשרע יד .רעגײזַא יירד ןעמ

 ןעמוק טעוי 7 יט וירצ

 ןגרָאמ

 רעגייזא יירד

 ןעמוק טעװ --- = הע עטלװצ יה

: | | 

 .רעגײזַא יירד ןגרָאמ

 ךָאנ זיא רענזױּפ עוואכ םיִנָאּפַא, ,(.רעּפ) "טמעטע רע םיוק, יו סעיצקורטסנָאק עכלעזַא
 -ּבוס םוצ ןפיוא-םושעּב ךיז ןעק *םינָאּפַא , רעדָא *םיֹוק , ּוװ,(.גרעּב) *טָאטשזיירק ןיא ןעוועג ץלַא
 םיוק :טרָאוװדניב ןטרָאּפשרַאפ טימ ןצַאז עטצעזעגפיונוצ ןּופ קורדנייא םעד ןכאמ--ןעיצ טינ טקעי
 ...רענזיוּפ עוואכ זא םינָאפַא ,טמעטע רע סָאװ



 כא =

 ריִמ :.פשייב .טרָא ןטשרע ןפא לַאמרָאנ טמוק עּפורג-טקעיבוס יד 6
 -יוא ןיימ :(.סינ) ןזָאל געוו ןיא טכַאנ ןיא טנייה ךָאנ ןוא רלַאב ךיז ןפרַאד

 קילומש ןופ סעסַײמ עכעלרעדנווו ענייש יד :ליו ןפָאלש ןיוש לרעצ
 .(.לֵא .לָאש) טפעשיקרַאפ ןצנַאגניא רעװַאכ ןגנוי ןייז ןּבָאה םעסָאי םעד

 -גיא רעלאמראנ אּב ,טכערּפשטנא טקעיבוס רעד סָאװ ,טימועד ןועוו טרעלקרעד ןעק סָאד
 ."גנולעטשרָאּפ רעטשרע , רעד .ה .ד ,טקעיּבוס ןשיגָאלָאכיסּפ םעד ,עיצאנאט

 יד טמוק ,טרָאװנָאזרעּפ ןטימ ןעמונרַאפ זיא טרָא עטשרע סָאד ביוא
 רע לָאז :.ּפשייּב .טרָא ןטייווצ ןפָא ,ןאראפ זיא אזַא ביוא ,עּפורג-טקעיבוס
 .געטש ןוא געוו ןייגסיוא

 ,עּפורג רעדנא ןַא טימ ןעמונרַאפ זיא טרָא עטשרע סָאד רעבָא ביוא
 ("זיא, טרָאװ סָאד רעדָא) טרָאװנָאזרעּפ רעד ןעמוק טרָא ןטייווצ ןפַא זומ
 רענירג רעד רעביא :.ּפשייּב .טרָא ןטירד ןפַא טשרע--עפורג-טקעיבוס יד ןוא

 סָאד זיא דעליונ ;טריצַאּפשעגמורא לשוּב רעקיסיפגנאל רעד טָאה עקנָאל
 ;!דרע רעד ןיא ןעמ טגיל יוא ; (.רבא) .ק לטעטש םעד ןיא ןרָאװעג לטיה
 ..ןסָארטַאמ-ןדלעה יד זיא ךיירקנַארּפ ןיא ;טעּפש רע טמוק םייהא

 ןעק ,טרָא ןטייווצ ןפַא יו רעטייו טמוק טרָאװנָאזרעּפ רעד רעּכָא ןעוו
 .רַאפ זיא עטשרע סָאד ביוא ,טרָא ןטייווצ ןפַא ןעמוק עּפורג-טקעיּבוס יד ןיוש
 ןענַאװנופ ;!זיא רע רעגולק אראס :.ּפשייב .עּפורג רעדנַא ןַא ןופ ןעמונ
 .(גנוגערפרעּביא) ? םוק ךיא

 ןעמענרַאפ טינ ָאד ךיז רימ ןענעק ןלַאפ ערעטריצילּפמָאק טימ = -
 ןכָאנ קידנעטש בָאגוצ רעלַאּברעװ רעד טמוק טראוונגעק ןיא ,7

 ןיירא-םוק ךיא ,ןײרַא-םוק ךיא : .ּפשיײב .(רעטייוו רעדָא רַאבלטיממוא) ּברעװ
 .ןײרַא ןיהַא םוק ךיא ,ןיהא

 .גדא ,"ןלעטשטסעפ- ןיא "טסעפ/ וצ ךעייש זיא סנגייא סָאד

 ןשיטסארפירעּפ א ןופ לייט ןקיטײטַאב םוצ ךעייש זיא סנגייא סָאד
 ןיב ךיא :רעדייס רעטרעקרַאפ א ךיוא רָאפ לָאמַא טמוק ָאד רעּבָא ,ּברעװ
 רעו ןגיוושנא--) ןגיוושנא רעװ ךיא ,('ךיא ןיּב רעוװיוג, ךיוא רעבָאו רעוויוג
 ,עטָאראכ ּבָאה ךיא ,ןטעב וט ךיא ,ןייג וצ םוק ךיא ,ףרָאװ א וט ךיא ,(ךיא
 .וו.א.א

 טמוק באגוצ ןלַאברעװ טימ סַאלק || ןופ ןברעו עשיטסארפירעּפ ןיא
 לָאמ עכנאמ :וויטנַאטסבוס ןלַאברעװ ןכָאנ ראבלטיממוא בָאגוצ רעלאברעוו רעד
 .(.רעּפ) ּפעק יד סױרַא-ּפַאכ א דרעפ יד ךיז ןביג

 ,טרַאװנגעק ןיא יװ רעדייס רעקיבלעז רעד טמוק וויטַארעּפמיא ןיא
 -לעז) !ןיירא-םוק :בָאגוצ ןלַאברעװ ַאב עליפַא ,טרעקרַאפ ךיוא לָאמא רעבָא
 !דָאר םעד ירד ַא ביג !ףרָאװ ַא וט ("!םוק ןײרַא ,--רענעט

 רעטריטנעצקא ןא, :יוװא םילָאלק ייווצ יד ןעמ טרילומרָאפ ךעלנייוועג
 טרעו *ןעמוקניײרַא , ןופ .ה .ד) "עיצאגוינָאק רעד ןיא ּפָא ךיז טלייט סקיפערפ
 -ַאה רעשלַאפ רעד ףא טעדנירגעג זיא גנורילומרָאפ יד .(*"ןיײרַא םוק ךיא;
 טמענ ,"ןיירא םוקכ, זא ,ברעװ ןופ עמרָאפטנורג יד זיא וויטיניפניא זַא ,עכָאנ
 ןשיווצ גנוכערּפשטנא ןא ןָאנ רימ ןבָאה שיטקַאפ ."ןעמוקנײרַא, ןופ ךיז
 .ַאב טכער עקיבלעז יד טימ ןעק עמ ןוא ,"ןעמוקניײרַא , ןוא "ןיירַא-םוקכ,

 בָאגוצ רעלַאבועװ רעד "ךיז טקינײרַאפ , גנודליּב .וויטיניפניא אב זַא ,ןטּפיױה
 .שידרוסבַא זיא "סקיפערּפ , "ןיירַא-םוקכ, ןוא "ןיײרַא, ןפורנָא .עמעט רעד טימ
 ערעל יד זומ ָאזלַא .טינ ןעמ ןעק טרָאװ ןייא סלא "ןעמוקנײרַא, ןטכַארטַאב
 .ןלַאּפּפָא *סקיפערּפ ןטריטנעצקַא ןופ גנולײטּפָא, ןגעוו

 ןפא טקעיּבוס

 טרָא ןטשרע

 ןפַא טקעיבוס

 ןטייווצ

 ןטירד ןפא ןוא

 טרָא

 202 עז

 רעלאברעוו

 ןּכָאנ---ּבאגוצ

 טרָאװנָאזרעּפ

 קיֿפערּפ רעד .

 "ֹּפָא ךיז טלייט

 עשלַאפ א ןיא

 גנֹורילומ רָאפ



 -סיורא טרעווס

 ןסיוטשעג

 עשלַאפ א

 עמרָאפ

 רעקיסילשנייא

 .ילשסיוא ןוא

 -רעטרעוו רעקיס

 רערייס

 = ישטע  =

 רעּנָא ןאואפ .טנעצקַא ןטימ סקיפערּפ ןופ רעטנוא ךיז טדייש ּבָאגוצ רעלַאּברעװו .8

 -לטיממוא טרַאוינגעק ןיא ייס ,וויטיניפניא ןיא ייס קידנעטש טמוק ּבָאגוצ רעלַאּברעװ א ןעוו ,ןלַאפ

 זיא ָאד .ןעקרע ד)נָא ךיא -ןענעקרע(ד)גָא ,גנאלאּבנָא ךיא ,ןעגנאלאּבנָא : טרָאװנָאזרעּפ ןרַאפ רַאּב

 ןכײלגסױא ךיז ןלעוו רעטרעוו יד זא ,ךעלגעמ .סקיפערּפ ןופ ץענערג ןפַא ּבָאגוצ רעלאברעוו רעד

 ךיז טכוד ןעמוק לײוורעד .ןָא-ןעקרע(ד) ךיא ,ןָא-גנאלאּב ךיא : ןּבעג ןוא ןּברעװ טייהרעמ רעד טימ
 ַאּב ךעלמעג ,עירָאגעטַאק רעקיּבלעז רעד ןופ ןלַאפ ערעדנא עקינייא ןיא .רָאפ טינ סעמרָאּפ עכלעזא

 עשירעמשטייד עכעלטסניק ןופ גנושידיירַאפ יד ןיוש זיא ,*רעּביא ,רעטנוא , ןּבָאגוצ עלאּברעוו יד
 .רעטייוו קעווא סעמרָאפ

 ךיא ,ץעורעביא ךיא ,(לצרָאװ ןפַא טנעצקַא) ןצעזרעביא לָאמא טגָאז עמ

 ןלַאברעװ ןפַא טנעצקא) ןצעזרעביא :ויא רעבָא רעכעלשיריי ,טצעזרעביא ּבָאה

 ןיוש טסיױטש עמרָאפ עכעלשידיי יד .טצעזעגרעביא ,רעביא-ץעזכ ,(בָאגוצ

 -רעטנוא ,ןקירדרעטנוא :ןרעהעג רעהא .עדמערפ יד סיורא ךיירגלָאפרע ץנאג

 .יא ,ןדיישרעטנוא ,(טכירעגרעטנוא ּבָאהכ ,רעטנוא-טכיר'כ) טכיררעטנוא ,ןכוז

 .ןשַאררעביא ,(טגייצעגרעביא בָאהכ ,רעביא-גייצכ) ,ןגייצרעביא ,ןצעזרעב
 -יא- סלא טשטײטעגסיוא ךעלמיטסקלָאפ .ה .ד) ?עיגָאלָאמיטע-סקלָאפ , ַא ויא ןשַאררעּביא

 .("שער ,.רבעה-|-"רעּב

 טנעצקא) -רענעּבעגועּביא , ,(ףארט ןטשרע ןפא טנעצקא) "גנומענרעטנוא , ךיוא רעהא

 -רעריו. ךיוא רעשפע ןוא ,(ףארט ןטשרע ףא טנעצקא) ?ןּבירטעגרעביא , ,(ףארט ןטשרע ןפא
 .רָאפ טינ טמוק "רעדיוו. ּבָאגוצ רעלאברעוו ןייק שטָאכ ,?ןכערּפש

 ייווצ ןדיישרעטנוא ןעמ ףרַאד סעמרָאפברעװ עטצעזעגפיונוצ ןיא ,9

 ןפור קיסילשנייא .ןקיסילשסיוא ןוא ןקיסילשנייא :רעדייסרעטרעװ ןּפיט
 טרָאװנָאזרעּפ ןשיוּוצ טייטש "ןיירַא, ּוװ ,'ןעמוקעגניירא ןיבכ, יװ ,אזא רימ

 א, וו ,"גנורּפש א ןבעגעג בָאהכ; יװ אזא--קיסילשסיוא ,ּפיציטרַאּפ ןוא

 ,ֿפיציטרַאּפ טייז רענעי ףא סייטש "גנורּפש

 ןברעװ ןעמוק רעדייס ןקיסילשנייא טימ זַא ,ןלעטשטסעפ ךיז טזָאל'ס
 ,סאלק || ,סאלק } ןופ ןּברעװ עשיטסארפירעּפ ךאסא ,ּבָאגוצ ןלאּברעװ טימ
 .ייס ןקיסילשסיוא טימ ;סַאלק ןש ןופ עקינייא ,בָאגוצ ןלַאברעװ ןָא סאלק ןוו
 -ייא ,סאלק /| ,סאלק ץ ,סאלק ן/ ןופ ןברעוו עשיטסארפירעּפ ןעמוק רעד
 .ןסאלק ערעדנא ןופ עקינ

 ןלַאברעװ טימ תעשיטסארפירעּפ סַאלק ||{ ייז ןשיװּוצ ,ןברעוװ ךַאסַא
 ןקיסילשסיוא ייס ןקיסילשנייא ייס ןזָאלרעד ,סַאלק שן ןופ ךַאסַא ןוא ,בָאגוצ
 .רעדייסרעטרעוו

 ; .ּפשייב

 עכיוז בָאהכ ,('ןירַא ןעמוקעג , טינ) ןעמוקעגניײרַא ןיבכ :קיסילשנייא (1
 -נא ןרָאװעג, טינ) ןרָאװעג ןפָאלשנא ןיּבכ ,("עכיוז ןעוװעג, טינ) ןעוועג
 -ַאכ ּבָאהכ ,("ףרָאװ ַא ןָאטעג, רענעטלעז) ןָאטעג ףרָאװ א בָאהכ ,("ןפָאלש
 טלָאװכ ,ןעמוקנײרא לעװכ ;('עטָאראכ טַאהעג, רענעטלעז) טַאהעג עטָאר
 לעטש א ךיז סעכיוק עטצעל יד טימ ;.וו.א.א ןָאט ףרָאװ א געלפכ ,ןייז עכיוז
 ןיש עלעג עריא ןיא ןָאטעג קעװַא-לעטש א שירעליוװ ךיז ;(.ּפָא) ןָאטעג ףוא
 ,(ּפָא) סנשיק יד ןיא ןָאטעג ןיירא:ףרָאװ א ךיז יז טָאה ;(ּפָא)

 בָאהכ ,(*ןעמוקעג ןייגוצ  טינ) ןייגוצ ןעמוקעג ןיּבכ : קיסילשסיוא (2
 ראיעב, :רענעטלעז) דֹאיעּב טאהעג בָאהכ ,('ןָאטעג ןטעב , טינ) ןטעב ןָאטעג



 יי א =

 בעל א ןנעג ךָאנ ליװ ,ןטעּב ןָאט טלָאװכ ,ןייג וצ ןעמוק לעװכ ,("טאהעג
 ,וו.א.א ,(.לא .לָאש) רעטנוא

 -עג טאהעג ּבָאהכ סעמרָאפטײצ עוויטקעפרעּפ ךיוא ןּבָאה רעדייסרעטרעוו ןקיסילשסיוא

 .("ןּבָאה טלײצרעד ,טאהעג ןּבירשעג , טינ) טלייצרעד ןּבָאה לעווכ .,ןּבירש

 -נא ךָאנ ןַארַאפ זיא עמרָאפ-ברעוו רעטצעזעגפיונוצ ַא ַאב ּביוא 0

 -סיוא רעד (סעמגאטניס יד=טָא עייגענעּב) ןעלנייוועג טמוק ,סעמגאטניס ערעד

 ,(ףָאס ןפַא טינ וויטיניפניא רעדָא ּפיציטרַאּפ .ה .ד) רעדייסרעטרעוו רעקיסילש

 וויטיניפניא ,ּפיציטרַאּפ רעקיסילשנייא רעד - דייר רעכעלרעייפ ןיא ןוא

 .(ףָאס ןפַא

 =ידניא ןא לָאמטּפָא זיא רעדייסרעטרעוו רעקיסילשנייא רעד ,סקירעביא

 ןופ קיגנײהּפָאמוא ,רעּבײרש רעדָא רעדייר ןסיוועג א ַאּב ךירטש רעלעודיוו

 .דייר רעד ןופ "טייקכעלרעייפ,

 ; .ּפשייב
 סנּפָאקוצ ןיימ ַאּב ךיז ,ןַאגעגוצ רעגעלעג ןיימ וצ ןאד עבָאב יד זיא (

 -עג ןטכַארטאּב ךימ ,ןפָאלשעגנייא ןיּב ךיא זא קידנעניימ ,ןוא טלעטשעגקעווא
 וצ ןַאגעגוצ ןַאד עבָאב יד ויא :"טשיַאזָארּפרַאפ , סנגייא סָאד ,(.סינ) ןעמונ

 ךיא זא קידנעניימ ןוא ,סנּפָאקוצ ןיימ אכ טלעטשעגקעווא ךיז ,רעגעלעג ןיימ
 ,ןטכַארטַאב ןעמונעג ךימ ,ןפָאלשעגנייא ןיב

 םוצ טיירגעג ,קינַאג ןפַא ןּפמָאל ןגָארטעגסיױרא טָאה עמ ,רעציקעּב (2
 ..רעקוצ טימ ,ייט סנקעב טימ ,עסייה ןוַאװָאמַאס ןגָארט ןּבױהעגנָא ןוא שיט
 עמ ,רעציקעב :טײקכעלרעײּכ (רעקיסַאּפ טינ) טימ סנגייא סָאד ,(.לא .לָאש)
 ןרַאװָאמַאס ןוא טײרגעג שיט םוצ .,ןגָארטעגסױרַא קינַאג ןפַא ןפמָאל טָאה
 .ןבױהעגנָא ןגָארט ...רעקוצ טימ ,ייט סנקעב טימ ,עסייה

 -קַא טינ ןענייז וויטיניפניא רערָא ּפיציטרַאּפ רעד ןעוװ ,טלָאמעד ןרָאװעג טדערעג זיא סָאד

 ןפַא זיא טנעצקא רעד ןעוװ ,ןלַאפ ערענעטלעז ענעי ןיא .לַאפ רעד ךעלנייוועג זיא'ס יו ,טריטנעצ

 ןיא רעדייס רעקיסילשסיוא רעד :טרעקרַאפ טקנוּפ ,ךיז טכוד ,טמוק ,וויטיניפניא רעדָא ּפיציטרַאּפ

 .רעטעשָאּפ ןיא רעקיסילשנייא רעד ןוא דייר רעכעלרעייפ

 ,טרָא ןקיבלעז ןפַא טמוק (טרָאװנָאזרעּפ םוצ ךיז טיצס ןעוװ) *טיננ ,1

 סָאװ ןעמוק רעבָא קידנבעוטש) בָאגוצ רעלַאברעװ א ןעמוקעג טלָאװס יו

 "טינ, טמוק ,ּבָאגוצ רעלאּברעװ א ןאראפ זיא'ס ּבױא .(ּברעװ םוצ רעטנעעג
 טינ יג ךיא--טינ יײג ךיא--קעווא ייג ךיא :.ּפשייב .םיא רַאפ ראבלטיממוא

 טינ ייג ךיא--טָאטש ןיא טינ ייג ךיא--טָאטש ןיא קעווא ייג ךיא ;קעװא

 -נאגעג טינ ןיהא ןיב ךיא--ןעגנַאגעגקעװא ןיהא ןיב ךיא ;טָאטש ןיא קעווא

 ! טינ ייג--!ייג קעװא--!קעװא:ײג ;ןעגנַאגעגקעװא טינ ןיהא ןיב ךיא--ןעג

 !ייג טינ--

 עיצאנָאטגיא ןיא בָאנּוצ ןלַאּברעװ ןיא "טינ, ןשיווצ עיגָאלאנא ןייק זא ,ךיז טייטשרַאפ
 רעדא ,םיא רַאפ סאוו ,ּברעװ םוצ ןעיצ ךיז ןעק "טינ,, :ןטייקיטיידייוצ ךעלגעמ ןענייז'ס .ָאטינ זיא

 .(עהצ ט6 דץ;ג, 6 עהצ דץ2 שיסיר) ?ןיהא טינ ײג ךיא , .ב .צ ,םיא ךָאנ סָאװ ,ברעוו-טינ םוצ

 .(טינ טפירש ןיא רעּבָא) עיצאנאטניא רעד טול ןענאקרעד ןָאק עמ

 טיול ,טמירש ןיא רָאנ ןעמ ןעק ,"ךיז טמעש טינ טסע, סאּפש ןטנאקאּב ןיא ,עּבַארעדא
 ."טינ, ןופ גנויצ יד ןענָאקרעד קידנעטש ,עמָאק רעד

 -רעטרעוו רעקיטרַאנגיא ןא רָאפ טמוק (ץערעּפ ,שא) סרעּבײוש עשידיי-שיליופ אּב
 -ןפָאש םער == (שא) "ןָאטעגסױא ץלעפ-ןפָאש םעד טשינ רע טָאה שעפעגסעמגא ןּופ ! :רערייס

 ראפ ==( .ועפ) "טגָאזעג טראוו טכעלש ןייק םעד ראפ טשינ טָאה רענייק ;ןָאטעגסיױא טשינ ץלעּפ

 .טגאזעג טינ טרָאװ טכעלש ןייק םעד

 ,ךימ ...רע ,וד ,ךיא, ןעמָאנָארּפ סרעדנוזַאב ,רעטרעוו עקינייא ,2

 ,טרָאװנָאזרעּפ םוצ רעטנעענ סָאװ ןעמוק *..,רימ
 קיטאמארג 1

 רעכעלרעייפ

 רעדייסרעטרעוו

 "טינ, ןופ טרָא

 ןמייקיטיירייווצ

 -ָארפ ןופ טרָא

 םָאנ



 -טמיווש םאנארפ

 .ייוצפורא ףורַא

 -טסיוטש ןוא

 םעד ּפָארַא

 טקעיבוס

 עטריטנעצקא

 זיא עמגאטניס
 -ענאשעמ ,
 ."םעקָאמ

 289 עז

 גנוטלַאּפשעצ

 289 עז
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 יד ,ןעלפרעּביױא רעד ףא ףווַא ןעמיווש סאוו ,סרעּפרעק עטכייל טימ ייז טכיײלגרַאפ עמ
 .וצ-ּפארַא ןעקניז רעטרעװ ערעקיגָאװ ,ערערעווש

 ;רעװַאכ םעד ךוב ַא ּביג ךיא--ךוּב א רעװַאכ םעד ביג ךיא : ּפשייּב
 --רעװַאכ םעד סע ביג ךיא ;םיא ךוּב ַא ּביג ךיא .טינ--ךוּב ַא םיא ּביג ךיא

 .סע רעװַאכ םעד ּביג ךיא :טינ

 רעדָא ןטייוצ ןופ טקעיּבוס םעד ןסױטשּפָא ךיוא ןעק םָאנָארּפ רעד

 :רענעטלעז) "ןייא לשיומ ךיז טשַאװ, :.ּב .צ ,ןקידרעטייװ ַא ףַא טרָא ןטירד
 .רעטנַאקַאּב ַא םיא טפערט טָאטש ןיא ,(?ןייא ךיז לשיומ טשַאװ,

 רעכלעוו ,"ךיז, ןופ גנולעטש רעד ףַא טכַא ןגייל ןעמ ףרַאד סרעדנוזַאּב
 ץנַאג טפָא קירנעייטש ,טרָאװנָאזרעּפ ןטימ סענייכשיב קידנעטש טַאמיק טמוק
 ןדָאב ןעגנַאנעג ךיז ןיב ךיא :ךיז טיצ רע ןכלעװ וצ ,טרָאװ סענעי ןופ טייוו
 עמ ,סקירעביא .ןרָאב טפרַאדרעג ךיז ּבָאהכ ;("ןדָאּכ, וצ ךיז טיצ ?ךיז; שטָאכ)

 .טרָאװ ןקיטיײטַאּב ןייז וצ רעטנעענ ךיוא ?ךיז, טלעטש

 טרעוו ,'ךיז, טימ ּברעװ ןטייווצ א וצ ךיז טיצ ?ךיז , טימ ברעוו א ןעוו
 .(ןדאּב ךיז ךיז טליוו רימ--) ןדאּב ךיז טליוו רימ : טרָאּפשרַאפ ?ךיז , ןייא

 ריא ףַא טינ לָאמטּפָא טמוק טנעצקַא ןשינָאל ַא טימ עמגאטניס א 2

 ביל טָאה רענײא :רעװש ָאד זיא םילָאלק ןּבעג רעבָא ,טרָא ןכעלנייוועג
 ןפַא יז ןגיײלּפָא--עקּפַאד רעטייווצ ַא ,ץַאז םעד ןּביײהנָא עמגאטניס ַאזא טימ
 .וו.א.א ףָאס

 (+ קירנעטש)

 .טראוופורסיוא סלא טינ) "יוא , :ץאז ּביֹוהנָא ןיא קידנעטש ןעמּוק רעטרעוו עקינייא 4
 .א .א אראס ,(ברעוו םּוצ ךיז טיצס ןעוי) "טא , ,(דרע רעד ןיא ןעמ טגיל יוא .ּב .צ

 .ץאז ןיא סעּפורג עצנאג ןופ רעדײס םעד טכארטאּב רימ ןבָאה טייצ עצנאג יד .5

 .סענייכשיּב טינ ןעייטש סעמגאטגיס עריא .ה ,ד ,ןטלָאּפשעצ טרעװ עפורג א זא ,טצערט ןטלעז

 ,ששאגנוי רעד ,וימ טלעפעג רע :עיצזאּפא ּפיט ןשיפיצעּפס ַא אב רעגייטש ַא ראפ טמוק סָאד

 -טיר ןיא .א .א ,"לסיּבַא לסעג עיעטצניפ א, :ץונאּב ןשיפיצעּפס א ןיא ?לסיּבַא , טראוו םאב

 .(.סינ) עמוטש א זיא דניא א ןפאלעגכריד געוו םעד :ךעלטסניק רייר רעשימ



 .טפעהאּב רעטצעזעגפיונוצ ןש

 .סניימעגלא .!
 רימ ךיז טיירד לימטניוו ַא יװ :סעזַארפ יד ןטכַארטַאּב רימ ןעוו ,6

 ;(.רּבא) ןרָאװעג טקעלּפטנא טשרע זיא רימ סָאװ ,גנידצלַא ןופ ךעיומ רעד
 ,רימ ןקרעמאב -- ,(.סינ) טאהעג ןגיוא עסיורג טָאה סָאװ ,םענייא טימ עסיימ א
 :טרָאװ ןייא וצ טרינידרָאבוס (טפעהַאּב רענעסָאלשעג) ץַאז ַא זיא ָאד זא
 טָאה סָאװ , ,"גנידצלַא,, וצ ךיז טיצ "ןרָאװעג טקעלּפטנַא טשרע זיא רימ סָאװ,
 וצ טַאהעג רימ ןבָאה טציא ויב ."םענייא , וצ ךיז טיצ "טַאהעג ןגיוא עסיורג
 -גאטניס א וצ טריניררָאבוס ,ץאז א ,ןצַאז עקידנעטשבלעז טימ רָאנ ןָאט
 ץַאייב א זַא ,רָאלק ,ץאזַײּב רעדָא ץַאז רעקידנעטשּבלעז-טינ--טסייה ,עמ
 ַא ךיז ןיא טלַאהטנא סָאװ ,טפעהאב ַא .טפעהאּב ַא ןופ לײט א רָאנ טעדליב
 -עּפָא ןַא זיא ןיילַא רע בױא ;טפעהַאּב רעטצעזעגפיונוצ טסייה ,ץַאזייב
 טפעהַאּב רעטצעזעגפיונוצ רענעּפָא ןַא סע זיא ,(ליּפשייּב ןטייווצ ןיא יװ) רענ
 .(טײקנסָאלשעג רעטסקינעװניא טימ טפעהַאב רענעּפָא)

 םעד ּפָא-טפרַאװ עמ ןעו ,טביילּב סָאװ ,ץַאז ןטצעזעגפיונוצ לייט םעד
 -טּפיױה ןעמ טפור ,(ערערעמ ןַארַאפ ןענייז'ס ּביוא ,ןצַאוייּב עלַא רעדָא) ץַאזייב
 ןייק טינ ךעלטנגייא זיא סָאד םורָאװ ,רעיונעג ןייק טינ זיא ןעמָאנ רעד .ץאז
 : .ּפשייב .ץַאז לייט א רָאנ ,ץַאז

 ךעיומ רעד רימ ךיז טיירד לימטניוו ַא יו ו
 : .ץַאזטּפױה--גנידצלַא ןופ | -צעזעגפיונוצ
 טקעלּפטנַא טשרע זיא רימ סָאװ | .ץַאז רעט

 .ץַאזייּב----------ןרָאװעג = |

 .טּפוה + . :  .םענייא טימ עסיימ ַא /
 (רענַעּפָא) טפעהַאב | -צעזעגפיונוצ

 -  טַאהעג ןגױא עסיורג טָאה סָאװ { רענעּפָא רעט
 .ץַאזייב | .טפעהַאּב

: ) 
 לאמטפָא ,גנוניישרעד עטפא ןייק טינ לאלכיּב ויא טפעהאּב רעטצעזעגפיו:ּוצ רענעּפָא ןא

 רצדא רעדײר םנופ טייקיזָאלטכאמ ןופ ןעמיס סלא ,זייר ג סלא טעשָאּפ טפעהאּב ַאזא טניישרע

 .סעמראפ עשיסקאטניס ערעכעה יד ןשרעהַאּב וצ רעּביירש

 .ץַאזייּב .ם

 ,רעטרעוו עקיפליהַאב 1
 .רעוודניב ךרוד (1 רָאפ-טמוק ץַאזייב ַא ןופ גנורינידרָאבוס יד ,7

 קיטייצנייא ןענייז סָאװ ,רעטרעװ עלעיצעּפס ךרוד (2 ,(סעיצקנוינָאק) רעט

 -עּפס ענייק ןָא (3 ,(ןוויטקנוינָאק) רעטרעוודניב ןוא רעטרעװ עקיטײטַאּב
*11 

 ץאזייּב

 ץַאזטּפױה



 -ריגידרָאּבוס

 רעטרעוודניב
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 א רַאפ לָאמַא ךָאנ ןעניד טימרעד לעלַארַאּפ .רעטרעוו עקיפליהַאב עלעיצ
 ,רעדײסרעטרעװ רעד ,ץַאזייּב ןיא סודָאמ רעטשימעג רעד לטימ-רינידרָאּבוס
 .עיצַאנָאטניא יד

 -בוס רע זיא יצ ,ףורעד טכַא ןגייל ןעמ ףרַאד ץַאזייּב ַא ןענרעלרעד ַאב
 .עמגאטניס רעדנַא ןַא וצ רעדָא ,ּברעװ ַא וצ ,וויטנאטסּבוס ַא וצ טרינידרָא

 ןרינידרָאּבוס וצ ןעניד סָאװ ,סעיצקנוינָאק עקינייא ןענייז טָא 8
 ;ןצַאזייב

 ;!?יװ ךיא ּבױא ,לסיבַא גערפ א ;סיורא טעװ יז ּבױא ,רעסָא ;ביוא
 ןּבעגרעביא םיא ךיא לעװ ,ןפערט םיא לעװ ךיא ביוא ; (.רּבא)

 ןיא ךילג סָאד טמוק ,סניוועג עסיורג סָאד טרעשַאּב זיא'ס וא :זַא
 -רעד אּב ןליפ ייז ןוא ;?ןעװעג ןיא טנגוי זא ,ןעוועג וטסיב ּוװ ; ןיירא בוטש
 ,טסייו עמ ;טשינ עדאװוא סע טליפ דעגאנסימ ןייק זַא ,םַאט ןימ ַאזַא ייב
 ןענייז רימ זַא ,טגָאז עמ ;(.רֹּבא) ןַאמ רעכעלרע ןַא סייז ריא זא ,עשָאקשינ
 ענייז זא ,רעיײז ךיז טסולג ,טניירפעטוג ענייז ,עלא זדנוא ;עקירעמַא ןיא ןיוש
 ,(.רֹּבא) ןרעװ טפיוקרַאפ ןוא טקורדעגּפָא רעדייסעק ןלָאז סעסיימ

 =עג ןיוש ךיא ּבָאה ,ווירב םעד ןעמוקַאּב ּבָאה'כ רעדייא ךָאנ ; רעדייא
 -רַאפ סעּפע רעסעּב ךיא לעװ ,ןטייל וצ ןעמוקנָא לָאז ךיא רעדייא ;טסואוו
 ,ןפיוק

 .טבעלעג ךָאנ טָאה רעטלַא רעד סַאשיּב ןפָארטעג טָאה סָאד :סאשיּב

 עקינָאזרעּפנײא יד טריפעגנייא גנַאל ןיוש ןּבָאה רימ םאגַאה :םאגאה
 .("סעמע,) טייקכעלטייהנייא ןייק ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ זיא ,גנוטלַאװרַאפ

 - םיוויוט םיסיימ יד רעביא טשינ ןגעװ םיָאטַאכ יד סיויעה ;סיויעה
 .(.רעפ) טשינ םענעג ןייק עמָאשענ רעד טמוק

 טרעװ סע רעסערג סָאװ :טשינ ךָאנ טמוק רע סָאװ ,רעדנוװ א ;סָאװ
 רימ סע טסוד סָאװ קנַאד א ;(.רעפ) סנטָאש יד ךיז ןשיוט רעשַאר ,גָאט רעד

 | פ .ןָאטעג
 ַא וצ ץַאזייּב ַא ןופ לטימ-רינידרָאּבוס א סלַא טײרּפשרַאפ ןיא *סָאװ,

 אזא לקניוװ רעזדנוא ןיא טָאה ריא סָאװ .,עלעדנעמ בער ,ךייא : ויטנַאטסּבוס

 ,סנייז ןּבעל עצנאג סָאד ,וװָאמָאי לָאק סָאװ ,לדרעפ יירטעג ןיימ ;(.רּבא) םעש
 ןופ רעמ רעטפע ךָאנ טעװערָאה ;(.רֹּבֶא) עדיואווא רעד ןיא ןעוועג סע ןיא
 =עמ ּבָאה'כ סָאװ ,דיי רעד ןיּב ךיא ;(.רֹּבא) עריוכס ערעייט ןריפ סָאװ ,ענעי
 טשינ םיא זיא סע סָאװ ,דיי םעד טמענ ;(.לַא .לָאש) ןעוועג ןשודיק רעדַאס

 .(.רעפ) ןײרַא ּבוטש ןיא ,ןרָאװעג טוג
 .וויטקנוינאק א ראפ ?סָאװ, םעד ןטלאה ּוצ טנּורג ןייק אטינ

 ךָאנןענייז רימ םירָאװ ,ןעזעג טשינ ךָאנ רימ ןבָאה עקירעמא : םירָאװ
 ,(.לא .לָאש) "לטרַאג-לטסעק, ןיא לייוורעד

 קערש א ;(.גרעב) טכַאנרַאפ עלא ָאד טריצַאּפש עלערימ יװ ,ןעז :יװ
 יד טפיול ,ןעמַאמ רעד טימ ךיז ןענעגעזעג םענ ךיא יװ ;סיוא-טעז רע יװ
 ייֵז יו ,ךיילג ןײרַא ןעמ טזָאל עכייר יד ;ןעמַאזוצ ךיז ךיג ףַא בוטש עצנַאג
 ,טלעװ תעסיורג ץנַאג יד ןפַאשַאּב טָאה רע יװ םערכָאנ ; ףיש ןטימ ןָא:ןעמוק
 ;(.רֹּבא) למיה ןיא םיכָאלאמ עילאמאּפ רעד טימ ןעוועג וועשאיעמ ךיז רע טָאה
 רַימ יו ; (.ּפָא) ןעלכָאר טימ טנאקאב ךיז טָאה רע יװ ןכָאװ עכעלטע ןצנַאגניא
 ;("רעקעוו,) טיילעגנוי רָאּפ א ןײרַא-ןעײג סע טשרע  ,םייהא ןיא ךיז ןּביילק
 געלשעג םוצ ךיז ןעמענ ;טגָאזעגוצ ּבָאה ךיא יװ רעמ טליפעגסיוא בָאה'כ
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 -רָאג ןופ סיײוו ךיא--דיא א ןיּב ךיא יװ ;(.לא .לָאש) ןטָאּבעג טָאה טָאג יװ
 ןָאטעג טינ סע ּבָאה ךיא יװ ,ןבעל יוזא ךיא לָאז ;טינ

 .ןעמונרַאפ ןעוועג ןיּב ךיא לייוו ,ןעמוקעג טינ ןיב'כ ;לייװ

 טלָאװ'כ ןעװ ;ןבעגרעּביא םיא ךיא לעװ ,ןעז םיא לעװ'כ ןעוו :ןעוו
 טיורג עס ןעװ  ,ךָאנ ןעניגַאּב ןיא ;טליײצרעד םיא ךיא טלָאװ ,ןעזעג םיא
 ןעװ ;(.דָאג) ןגילפ ּוװ ץעגרע ןיוש ןטמושז ,ףוא ךערזימ רעד םיוק-םיוק
 יד ןיא יװ טשינ טכָאק סע ,טשינ טשיור סע ,ןטלעז ָאד ןענייז ןשטנעמ
 .(.רֹּבא) רעדלעװ יד ןיא ָאד טלבירג ןוא טלביווש רַאפרעד ,טעטש

 ןרָאװעג ייז ןענייז ,ןברָאטשעג זיא עמַאמ יד טניז :טייצ ,טניז ,טייז
 .(.לא .לָאש) רעװעשַאכ ןעמעלַא אב

 זיא ךָאד ןוא ...רעיומ ןרעטצניפ םורַא טנַאװ יד זיא ךיוה שטַאכ :שטָאכ
 .ןּברָאטשעג טינ טייוו ךָאנ עסיפט יד

 יג ,טכַאנרעדּפַא ןוא ירפרעדניא שעדַאק גָאז ךיא סעמכַאמ : סעמכַאמ
 .(.לַא .לָאש) ןזַאכ םעד רעב:שרעה וצ טינ רעמ ןיוש ךיא

 .ןרָאפ וצ ןעמוקעג ןיוש זיא רע יצ ,טינ סייוו'כ ;יצ
 .ןדיילרעדוצ ןעוועג ךָאנ זיא ,טּבעלעג טָאה רע ןַאמולָאק :ןַאמזלָאק
 :וצ ןופ רעטייוו לסיּבַא ןיירא-קוק ַא ןּבעג רימ ןליװ סָאק ;םיוק ,םָאק

 .(.לַא .לָאש) ךרוד זנוא ןעמ טּביײרט יוזא ...קידנשיוו
 .סעגרַאפ טינ טסלָאז יידעק ,סָאד ּביירשרַאפ ,יידעק

 ןרינידרָאּבוס וצ ךעלכעזטפיוה סעיצקנוינָאק ןעניד ,ןעעז רימ יו ,9

 -נָאק ,עּבַארעדַא .(ברעוו ַא וצ--װוָאר סָאד) וויטנאטסּבוס-טינ ַא וצ ץַאזייב ַא
 וויטקנוינָאק א .וויטנאטסּבוס ַא וצ וואר סָאד ץַאזייב ַא ןרינידרַאבוס ןוויטקנוי
 ןופ רעטנוא ךיז רע טדייש טימרעד -- ץַאזייּב ןיא עמגאטניס ַא ןיילא זיא
 -ייב ןענייז טָא .ןעמָאנָארּפ עקיגערפ ןעניד ןוויטקנינָאק רַאפ .עיצקנוינָאק ַא
 : ןוויטקנוינַאק ןופ ןליפש

 ,לָאש) טלעױּפעג ייז ןבָאה .טלָאװעג ןבאה סרעפלעהַאב יד סָאװ ;סָאװ

 סָאװ,--זיא טוג סָאװ ,סײװ רע ;וויטַאװקַא ןא ץַאזייב ןיא זיא "סָאװ,--(.לא
 "סָאװ,--טיוט םוצ ןעמ טמוק ,טדער עמ סָאװ ןופ ;טקעיּבוס ַא ץַאזייּב ןיא זיא
 ןופ רע ליװ סָאװ ,טינ סייוו'כ ;עיציזָאּפערּפ ַא טימ וויטַאד ַא ץַאזייב ןיא זיא
 .וויטַאזוקַא ןא ץַאזייּב ןיא "סָאװ,--ןבָאה רימ

 "ווו ,--(.ּפָאה) טנפעעג ןגיוא יד ןבעל ןייד טָאה וװ ,זיא סנײצלַא ; ּןוו
 גָאז ;טנַאירַאװניא רעקיטייטאב סלַא ,ּברעװ םוצ טרינידראבוס ץאזייב ןיא זיא
 .לרעּב זיא וװ ,רימ

 -ואוו ,יײג ;טינ ןײלַא רע סייוו ,רע טייג ןיהואוו ,םיא גערפ ; ןיהּואוו
 ,טסליוו וד ןיה

 עקַאט זיא--ןגױא יד טימ טזָאלעגכרוד יז ןעמ טָאה יױװַא יװ ;(יוזא)יוו
 םוצ טרינידראּבוס ץַאזייב ןיא זיא "יוזא יװ,--(.לַא .לָאש) םיַאמָאשַאנימ סענ ַא
 יד יװ ;ברעװ םוצ טרינידרָאּבוס "יוו,--רע טוט יוזא ,ליוװ רע יװ ;ברעװ
 .ברעוו םוצ טרינידראבוס "יװ,--ייז ןבָאה םינָאּפ אזא ,ןסע םיסיימ

 רעד טָאה לָאמ ליפיזַא ,ָאש ַא ןיא ןטונימ ןַארַאפ זיא'ס לפיוו ; לפיוו

 ."ןטונימ , וצ ךיז טיצ "לפיוו,--(.לַא .לָאש) רעגייז ןפַא טקוקעג ןסָאכ

 -יװאּב רעכלעוו ,טָאג ןגעק ןקידניז סעּפע טזומעג טָאה רע :רעכלעוו
 ;טקעיבוס ץַאזייּב ןיא זיא "רעכלעוו,--(.רעּפ) ןברָאק ןייז רָאי-יײה טשינ טקיל
 טָאה רע עכלעוו ,ןכַאז יד ףַא ןבירשעגנָא ָאד ןעניפעג ריא טעװ ןעמָאנ ןייז
 רע ןכלעו ןופ ,סעלַא סָאד ;וויטַאזיקַא ץַאזייב ןיא "עכלעוו,--(.רבא) טכאמעג

 ןוויטקנוינאק

 עוויטַאלער,)

 ("רעטרעוו

 441 עז



 רעדָא טרָאװדניּב
 רעקיכערּפשטנא

 וויטקנוינָאק
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 םעלָאכ ַא יוװ ןזיועגסיוא םיא טאה ,ןרָאװעג טניײװעגּפָא לסיּבַא ןיוש ןיא
 יד טציז טייז רעד ַאב םיא ;עיציזָאּפערּפ טימ וויטַאד "ןכלעוו,--(.לא .לאש)

 ןרעה ךיז טזָאל סע עכלעוװ רעטנוא ןופ ,לגילפ עטײרּפשעצ טימ עקצָאװק
 =ץרּפ רעלעּפָאט ַא טימ וויטאד "עכלעוו,--(.רבא) ךעלדניה עניילק ןופ קסיּפ ַא

 .עיציזָאפ

 ,ץַאזטּפױה ןופ וויטנַאטסבוס ןטימ לָאצ ןוא ןימ ןיא טמיטש "רעכלעוו,
 -ּפָא "רעכלעװו, זיא לַאפגױב ןיא ;טרינידרָאּבוס זיא ץאזייב רעד ןכלעװ וצ
 :ּפשייב .ךיז טיצ סע רעכלעוװ וצ ,ץַאזייּב ןיא עמגאטניס רענעי ןופ קיגנייה
 יד ,טיג עכלעוו יורפ יד ,עז ךיא ןכלעװ ןַאמ רעד ,טיײג רעכלעוו ןַאמ רעד
 .ןעיײג עכלעוו ןשטנעמ יד ,גָאז ךיא רעכלעוו יורפ

 "סָאװ, עיצקנוינָאק יד רעכעלשידיי לָאמטפָא זיא "רעכלעוו, טָאטשנא
 טימ סָאװ, ,"םיא טימ סָאװ,--"ןכלעו טימ , טאטשנא ,.ג .ד .א יז ,יז ,רע-|-
 3 היא ?ריא

 רימ גָאז ;ןדלַאװטסָא טנעיילעג ךיא בָאה ןעוו ,טינ קניידעג'כ :ןעוו
 ןָאמרעד ,םיא עז ךיא ןעװ, ןיא רעּבָא) עיצקעל יד רָאפ-טמוק ןעוװ ,טמיטשאב
 ,(טרָאװ רעקיטייטאב ןייק טינ לייוו ,טרָאװ-דניּב א "ןעוו , זיא--?ךיז ךיא

 ןפַאלקש יװ רעװ ,עלַא ריא ףוא טייטש ;(סעמעוו ,ןעמעוו) רעוו
 וצ -- זיא גנוי רעװ ;טקעיבוס ץאזייב ןיא "רעוװו,--זומ ןבעל רעגנוה ןיא
 -עוו,--(.לַא .לָאש) םייהרעדניא םיא יז טפערט ,טרעשַאּב זיא'ס ןעמעוו ;זדנוא
 רעגָארּפ רעד ,קידַאצ רעסיורג רעד טניוװ סע וו... ;וויטַאד ץאזייּב ןיא "ןעמ
 ןוא ןשטנעב עלַא ךיז ןגעלפ יז עליװט סעמעװ טימ ,סעפיומלַאב רעד ,עּבער

 .עליוט װיטנַאטכבוס םַאב וויסעסָאּפ ַא "סעמעוו ,- (ווָאטאנגיא) ןביול

 .טינ רע טרעפטנע סָאװראפ ,טינ ײטשרַאפ'כ ;סָאװרַאפ

 -ראפ ךיז לאז סָאװ טימ רעװ ,ןעמיטשַאּב רימאל :ץאזייּב ןיא זיא ןוויטקנוינאק ייווצ

 .ןעמענ

 -ייווצ א ךָאנ ןאראפ טּפָא זיא ,וויטקנוינָאק רעדָא עיצקנוינָאק רעד ץוכַא
 טכערּפשטנַא ןוא ץַאזייּב ןיא טינ טייטש סָאװ ,סָאנַארּפ רעדָא עיצקנוינָאק עט

 סָאד ;םוק ַאט ,טסליװ וד ּבױא :.ּפשייּב .וויטקנוינָאק רעדָא עיצקנוינָאק רענעי ?י יי ןי*

 עטקערירמוא

 עגַארפ

 םַאגאה ;טבעלעג טאה רעטלַא רעד סַאשיב ,טלַאמעד ךָאנ ןפָארטעג טָאה
 -טסעדנופ ,גנוטלַאװרַאפ עקינָאזרעּפניײא יד טריפעגנייא גנַאל ןיוש ןּבאה רימ
 רעביא טשינ ןגעוו םיאטַאכ יד יװ סיויעה ;..."ץלַא ךָאנ זיא (ךָאד =) ןגעוו
 ,גָאט רעד טרעװ סע רעסערג סָאװ ;..טמוק רעּבירעד ,םיוויוט םיסיימ יד
 ...רעשַאר ץלא

 לאלכיּב ;עלאמרָאנמוא ןַא זיא גנוכערּפשטנא יד--ייז ןּבאה םינאּפ אזא ,ןסע םיסיימ יד יו

 .אזא--ַא ראפ סָאװ ,ױזַא--יוו טמוק

 טימ רעדָא וויטקנוינָאק ןקיגערפ ַא טימ טרינידראּבוס ,,ץַאזייב א ,0
 .עטקערידמוא טסייה ,(גנידַאב ןייק טינ ,עגארפ ַא טייטאב'ס ןעװ) ?יצ,
 -רָאבוס וואר סאד) גנוגָאזסױרַא סנצעמע רעביא-טיג סָאװ ,ץַאוייּב א ,עגַארפ
 ןסיה יז וצ ץַאזנגעק ןיא ,ךייר עטקערידמוא טסייה ,(יזַא, סימ טריניד
 סנצעמע רעּביא-ןביג רעדָא עגַארפ א סױא ןקירד סָאװ ,ןצַאז עקידנעטשבלעז
 :ךימ טגערפ רע :.ּפשײב ,ךייר עטקעריד ,עגארפ עטקעריד -- דייר
 :ךימ טגערפ רע .ןעמוק ךיא לעװ ןעוו ,ךימ טגערפ רע -- ?ןעמוק וטסעװ ןעוו
 באה'כ :רימ טגָאז רע .ןעמוק ךיא לעװ יצ ,ךימ טנערפ רע --?ןעמוק טסעװ
 ,טנעקרעד טינרָאג ךימ טאה רע זא ,רימ טגאז רע- טנעקרעד טינראג ךיד
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 .רעטרעוו עקיפליהאּב ןָא טרינידרָאבוס ,ןצַאזייּב ןופ ןליּפשיב ,1

 לָאז רע ,םיא ראפ טינ רעשפע טסַאּפ סע ;ןעמוק לָאז רע ,םיא גָאז (1
 .(.גרעב) םיָאנט עטקישעגּפָא יד ןענָאמרעד

 רעטײרדעגנָא ןַא יװ זיא ,טרָאװ א טימ טעּפעשטַאז םיא ריא טאה (2
 ..עלעטייװק ַא ּוװ יז טריּפש ,עלעטייב א ּוװ יז טעז ;(.לא .לָאש) רעגייז
 טפָאלש ,ןעקנירט טשינ ,ןסע טשינ ריא טליװ ;(שעיוהעי) ןיהַא ךיז יז טזָאל
 .(.רעּפ) טייהרעטנוזעג ךייא

 .(.לַא .לָאש) ןעמ טסע רעמ ,טבעל ןעמ רעמ 63
 וצ ןייז עכױז טלָאז ריא ;ןייטש לָאז ּבראפ יד ,קאב ןיא ּפינק א (4

 ןטימ ןָאט וצ ןעװװעג טרעשַאּב ךייא זיא ,סָאצכ וצ טליּפש למערװַא יו ,ןרעה
 טלָאז ריא יידעק=-(.רעפ) געוו ןטימניא ןייז לאז וועשאמָאט ,סענרַאּפ רענילּבול
 :;.ןייז .עביוז

 טײקטרַאצ עקניכייו זיא -- רעלעט ףַא ךימ טגיילעצ ןוא טמענ טָא (5

 :(ןיכַאה) .ָאדוס

 .ץַאזייּב ןיא ןטייהרעדנוזאּב עלַאמרָאפ 2
 רעד ןעמוק ץַאזייב-גנידאב ןיא ןעק סודָאמ:ערָאשַאה םעד טָאטשנא ,2

 לָאז , ,סודָאמ-ערָאשאה ןכַאפנייא ןראפ וויטיניפניא-|-"לָאז,) סודָאמ רעטשימעג
 ןבָאה לָאז ץאק א (ןעו) :.ּפשייב .(ןוויטקעפרעפ ןראפ וויטיניפניא-|-"ןעוועג
 ;ןגרָאװעגסױא ךעלעגייפ עלַא יז טלָאװ ,לגילפ (טאהעג טלָאװ ,ןּבָאה טלָאװ==)
 ךיא טלָאװ ,ןעמוק ףראד רע זא ,ןסיװ (ןעוועג טלָאװ-=) ןעוועג לָאזכ ןעוו
 .טרַאװעגּפָא םיא

 :גנאלראפ סיוא טקירד סָאװ ,ץאזייב ַא ןיא טמוק סודָאמ רעטשימעג
 .ןָאט סע טסלָאז ,(טינ ליוו'כ--) עריומ באה'כ ,ריד טַאר'כ ,ליוו'כ ,ךיד טעּב'כ

 ."יידעק, טרָאװדניב םאב טמוק סודָאמ רעטשימעג
 -ידרָאבוס ןיא ץאזייב רעד ןעװ ,ןטקעריד טאטשנא סודָאמ רעטשימעג

 רעד ןיא גנונעקייל רעדָא קעפָאס ַא סױא טקירד ,וויטנאטסבוס ַא וצ טוינ
 ךיא , :טנכייצאב וויטנאטסבוס רעד סָאװ ,דנַאטשנגעג רעד ןופ ץנעטסיזקע
 "ןּפיל יד טימ ןכַאמ טינ ןוא ןסע לָאז סָאװ ,ןשטנעמ םענעי ןעז ןלעװ טלָאװ
 :.גרפ ,ןשטנעמ ַאוא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא טנקייל רעדייר רעד--(.לַא .לָאש)
 יד טימ טינ טכַאמ ןוא טסע סָאװ ,ןשטנעמ םענעי ןעז ןלעװ טלָאװ ךיא ,
 ךָאנ, .ןַארַאפ זיא ַאזַא שטנעמ ַא זַא ,טלַאה רעדיײר רעד ,סע טסייה--"ןּפיל
 ךָאנ, ,גרפ) "ןרַאנּפָא ךימ לָאז סָאװ ,שטנעמ רעד ןרָאװעג ןרָאּבעג טינ
 שטנעמ ַאזא .ה .ד--"ןרַאנּפָא ךימ טעװ סָאװ ,שטנעמ רעד ןרָאװעג ןרָאּבעג טינ
 ןּבָאה ךיז לאז רע ,טינ ןיוש קניידעג ךיא, .ןרעװ ןרָאבעג טייצ רעד טימ טעװ
 זא ,קניידעג ךיא , .גרפ ,("סעמע;) "עיסעּפָארּפ רעטמיטשאב ַא טימ ןעמונראפ

 .רעד טמַאטש רעשפע ."עיסעּפָארּפ רעטמיטשאּב ַא טימ ןעמונראפ ךיז טָאה רע |
 ,ןעזעג סָאד זיא וװ-=-!ןענייוו ןייא ןיא ןטלַאה לָאז דניק ַא :טרא-דייר יד ןופ
 ...לָאז דניק א

 ןיּב ךיא ןעװ :סודָאמ רעטקעריד ןעמוק ןעק סודָאמ-ערָאשַאה טָאטשנא
 .(דלישטָאר ןייז לָאז ,ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו==)! דלישטָאר

 ןשיוּוצ גנויצאב יד עמרָאפטייצ יד לָאמטפָא טייטַאּב ץַאוייב ןיא ,2
 ןופ קיגנײהּפָאמוא) ץַאזטפיוה ןוא ץַאזייב ןופ ןעגנוּוט יד ןופ ןטנעמָאמ-טייצ יד
 .ירפ ןעגנַאגעג) ןעגנַאגעג זיא רע זא טסּוװעג בָאה'כ :(דייר ןופ טנעמָאמטייצ
 ,טסּוװעג טימ קיטייצנייא טייג) טייג רע זַא טסּוװעג ּבָאה'כ ;(טסּוװעג יװ רע

 גנודינידרָאּבּוס
 -רינידראבוס ןָא

 : רעטרעוו
 טרָאּפשרַאפ

 ,"זא,
 טרָאּפש ראפ

 ,.גרא -ּביוא ,

 טראפשראפ

 "סאוו.

 טרָאּפשראפ

 ,"יירעק .

 טרָאּפשראפ

 "שטָאכ 4

 ץונאּב-סודָאמ

 ןצַאזייּב ןיא

 188 עז

 ץונאּב-טייצ
 ץַאזייּב ןיא



 -נוזאּב-םיטשטימ

 ןיא טייהרעד

 ןצַאזייּב

 -ראפ-טקעיּבוס

 ןיא גנורָאּפש

 ןצאזייּב

 רעדייס-רעטרעוו
 טימ ץַאזייּב ןיא

 טרָאװרניּב
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 ןיג טעװ) ןייג טעװ רע זא טסּוװעג ּבָאה'כ ;(גנולייטטימ יד יוװ רעירפ םַאגַאה
 ןסיו לעוו'כ ;(גנולייטטימ יד יװ רעירפ ךעלגעמ שטָאכ ,טסּוװעג יו רעטעּפש
 -עּפש ךעלגעמ שטָאכ ,ןסיוו לעוװ'כ יו רעירפ ןעגנאגעג) ןעגנַאגעג זיא רע זא
 טימ קיטייצניא טייג) טייג רע זא ,ןסיו לעוו'כ ;(גנולייטטימ יד יו רעט
 טעװ רע זא ,ןסיװ לעװ'כ ;(גנולייטטימ יד יװ רעטעּפש שטָאכ ,ןסיוו לעװ'כ
 .(ןסיוו לעוו'כ יװ רעטעּפש ןייג טעװ) ןייג

 -עג ּבאה'כ, ךיוא ,ךיז טכוד ,ךיז טגאז "טייג רע זא טסּוװעג ּבאה'כ ,טשנא ,סקירעביא
 ."ןעגנאגעג זיא רע זא טסּוװ

 עלַא ןיא טרָאװנָאזרעפ םעד ןעמיטשטימ ךיז וצ ןעק "רעכלעוו- ,4
 .טײג רעכלעוו רע ,טסיײג רעכלעוו וד ,ײג רעכלעוו ךיא :ןענָאזרעּפ יירד

 -דניּב ןטיֿמ וויטנאטכּבוס א וצ טרינידראבוס טרעװ ץַאוייב א ןעו ,5
 יד ןופ רעניא זיא רע ּבױא ,ץאוייּב ןיא טקעיּבוס רעד ןעק ,יסָאװ, טרָאװ
 טעװערָאה :ןרעװ טרָאּפשרַאפ ,"ייז ,ריא ,ךיז ,סע ,יז ,רע ,וד ,ךיא, רעטרעוו
 יײז סָאװ,=-(.רבא) עריוכס ערעײט ןריפ סָאװ ,ענעי ןופ רעמ רעשפע ךָאנ
 =יוװא רעד ןיא ןעװעג סע זיא ווָאמָאי לָאק סָאװ ,לדרעפ יירטעג ןיימ ;"ןריפ
 ."ןעוועג װָאמָאי לאק זיא סָאוװ,==(.רּבא) עד

 ןטצעזעגפיונוצ ןיא רעדייס-רעטרעוו ןגעוו םילָאלק עקינייא 3
 ,טפעהַאב

 זַא קיטשרָאד,) ןעמַאנסױא .ץַאז בױהנָא ןיא טמוק טרָאװדניּב רעד ,6
 ,ןטלעז --("זיא עמ

 ,"טרָא, רעדנוזַאּב ןייק טינ ץַאזייּב ןיא טמענראפ טרָאװדניב רעד ,7
 :ןגָאז ןעק עמ :.ּפשייב .ץַאזייּב ןיא רעדייסרעטרעוו ןפַא טינ טקריװ .ה .ד
 :ךיוא ןוא ,"עשיומ ןגרָאמ טמוק'ס ,עשיומ טמוק ןגרָאמ ,ןגרָאמ טמוק עשיומ,
 ןגרָאמ טמוק'ס זא ,עשיומ טמוק ןגרָאמ זא ,ןגרָאמ טמוק עשיומ זא ,סייוװ ךיא,
 ."עשיומ

 -גָאזרעּפ רעד ןעװ זיא ,רימ ןסייו ,ץאז ןקידנעטשבלעז א ןיא ,8
 סע, סקיפערּפ םעד ןעמוקאּב רע ןעק ,טרָא ןטשרע ןפַא טמוק טרָאװ

 ןפַא זיא טרָאװנָאזרעּפ רעד ןעװ ,קידנעטש זיא--ץַאזייּב ַא ןיא .י(ס ,עס)

 -רָאבוס זיא ץַאוייב רעד ןעװ ץוכא ,סקיפערּפ םעד רע טמוקאּב ,טרָא ןטשרע
 .טקעיבוס רעד טרָאּפשוַאפ ןיא ןטרָאד ןוא "סָאװ, טרָאװדניב ןטימ טריניד
 עז'כ ;ןַאמ רעטלַא ןַא ןייג וצ טמוק'ס--ןַאמ רעטלַא ןַא ןייג וצ טמוק :.ּפשייב
 טייצ יד ;(..ןייג וצ טמוק יװ עז'כ :טינ) ןַאמ רעטלַא ןַא ןייג וצ טמוק'ס יװ

 טנגעגַאב ךימ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ;ןַאמ רעטלַא ןַא ןיײג וצ טמוקיס ןעוו

 טוג טשינ םיא ןיא סע סָאװ ,דיי םעד טמענ ;(טנגעגאב ךימ טאה רע סָאװ-)

 ,ָאטינ טקעיבוס ןייק ,סעמע ,ץאויב ןיא ןיא ָאד -- (.רעּפ) ןרָאװעג
 -ירעד ,ץַאז רעקיזָאלטקעיבוס ַא זיא'ס טעשָאּפ רָאנ ,טרָאּפשרַאפ טינ רעבָא
 ."סע, טרָאװנָאזרעּפ םַאּב טמוק רעב

 ןפרַאד סע ("ןכלעוו, ןייז ףראד) עכלעוו ראפ ,גניר רענעי, :עיצקורטסנָאק אזא עליפַא
 טנעייל--("ןרעטש רעטיור,) "טכאמ-עכולעמ עשיראטעלָארּפ יד ,רימ ןּפַאכנָא סעכיוק עלַא טימ ךיז
 זיא טקעיּבוס רעד ןעוו ,"סע, סקיפערּפ רעד זיא ץַאז ןקידנעטשּבלעז ַא ןיא שטָאכ ,רעװש טינ ךיז
 .ךעלגעמוא ,''רימ;

 עיצקנוינָאק רעד אב ,"ס, םעד עייגענעב ןזיירג ןכאמ וצ לעלָא ןיא עמ

 טימ קידנסיגפיונוצ ךיז ,'ס, רעד טינ ךיז טרעה דיר ןיא םירָאװ) "סָאװ,



 = טיי"

 ןקָאז רעטלַא רעד ןטלַאהאב ךיז ןיא טלאה סָאװ ,סערציוא יד, .ּב .צ ,("סָאװ,
 ןעק ןעמיס ַא רַאפ ."טלַאה'ס סָאװ, :ןייז ףראד ("ןרעטש רעטיור,) "לַארוא
 .ןלעטשניירא ןעמ ףרַאד--"סע, ןלעטשנײרַא ןעק עמ ביוא :ןעניד

 -נוא טינ לָאמַא ןעמ ןעק םיא ןָא סָאװ ,טימרעד לַאלק רעד זיא קיטכיװ
 יד ,:עזַארפ י  ,ענייהעד ,ץַאזייּב ןיא ויטאזקַא ןוא טקעיבוס םעד ןדיישרעט
 ,("רעקעוו ,) "טסיזמוא טינ זיא ,עיסימָאקטלוקריי יד טריפ סָאװ ,טעברַא-רוטלוק
 מָאקטלוקדי רעד ןופ ןרעריפ יד זיא טעּבראטלוק יד זא ,רָאנ ןטײטַאב ןעק
 סָאװ ,סָאד ;("עיסימָאקטלוקדיי יד טריפ יז סָאװ טעברַא-רוטלוק יר,==) עיס
 -לוק יד, :יוזא ןרעװ טקירדעגסיוא ףראד ,ןגָאז טלָאװעג טָאה רָאטװַא רעד
 "..עיסימָאקטלוקדיי יד (טריפ עס ,טריפ סע) טריפיס סָאװ ,טעברא-רוט

 ;ץאזייב ןיא טוָא רעדנוזאּב ַא ןעמענואפ טינ ןוא ןעמענראפ ןעק ?יצ ,רעמָאט- ,9
 -ָאט- .לסַאג ַא טמ'ק'ס רעמָאט--טסַאג א טמוק רעמָאט ;ָאזלַא .טוָא רעדנוזאּב א טמענראפ ''םיוק.

 םיוק , :טינ ,םײזַא ןפיול ןעמונעג ךיא ּבאה ,ןגער רעד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה םיוק ;טמוק טסאג ַא רעמ
 ".י.ןעמונעג ךיא באה ,ןּבױהעגנָא ךיז טאה ןגער רעד

 טנכער ןוא ,טרָא ןטשרע ןפַא טמוק וויטאראּפמָאק ןטימ "סָאװ, ,0
 טינ ,'..טּבעל ןעמ רעמ סָאװ, :ץַאז ןיא טרָא רעדנוזאב ןייק ראפ טינ ךיז
 רעכעה ץלַא ,טכיורבראפ טרעוו'ס ףייז רעמ סָאװ, ;"...ןעמ טּבעל רעמ סָאװ,
 טלָאװס יװ) "..טרעו ףייז רעמ סָאװ, טינ ."װעצַאמ רעלערוטלוק רעד זיא
 .(ץַאז ןיא "טרָא רעדנוזאב ַא ןעמונראפ טלָאװ "ףייז רעמ סָאװ, ןעו ,ןעוועג
 "סָאד ,ץלַא; טימ) וויטאראפמָאק רעד טרָא ןטשוע ןפַא טמוק ץַאזטּכיױה ןיא
 .טרָאװנָאזרעּפ רעד ךָאנרעד ,(ןארַאפ ביוא

 רעקיגערפ א ,"טרָא  רעדנוזאב ןייק טינ טמענראפ וויטקנוינָאק א ,1
 לָאז ,ןײגקעװא ליו סע רעװ :טרָא ןייק ןעמענראפ טינ ןוא ןעמענראפ ןעק
 .ןייגקעוא ליוװ (סע) רעװ ,טינ סייוו ךיא ; ןײגקעװַא

 .וויטנאטסּבוס-| סעמעוו עפורג רעד וצ ךיוא ךעייש זיא סָאד

 עס ןיהּוװ רעװ ,ןייג רימאל :ץאזייּב ןייא ןיא ןוויטקנוינָאק ייווצ וצ ךעייש ךיוא זיא סאד

 .טייג ןיהּוװ רעוו ,טינ סייוו'כ ;סייג

 .רעדייסרעטרעוו ןלַאמרָאנמוא ןַא טאה 'זיא טוג סָאו ,סייוו רע,

 כַא טרָאװנַאזרעּפ רעד טמוק טרַאװדניב אוגנידאב ןיא 2
 ז 2 ן

 ,טרָא ןטשרע

 "?ןגָאז םיא ךיא לעוו ,ןעז םיא ךיא לעװ , : ריישרעטנוא ןא ןארַאפ זיא'ס זא ,טכוד רימ

 לעװ ךיא זא -- ) ןגָאז םיא ךיא לעװ .ןעז םיא לעװ ךיא, ןוא ,(ןעז םיא לעװ ךיא ּביוא==

 .(ןעז םיא

 -נָאזרעּפ רעד ייס טרָא ןטשרע ןפַא ןעמוק ןעק "זא, ןטרָאּפשראפ ַאב
 .ןעמוק רע לָאז ,םיא גָאזןעמוק לָאז רע ,םיא גָאז : טקעיבוס רעד ייס ,טרָאװ

 ּפינק א :טקעיבוס רעד טרָא ןטשרע ןפַא טמוק "יידעק, ןטרָאּפשרַאפ ַאּב
 .ןייטש לָאז ברַאפ יד ,קאב ןיא

 יו טמוק ,ץאזייב רעד טרינידרָאּבוס זיא'ס ןכלעוו וצ ,טרָאװ רענעי ,
 רעד טָאה, :טיובעג טוג טינ זיא טפעהאב אזא .ץאזייב םוצ רעטנעענ ךעלגעמ
 ,"דנאל סָאד ןעיירפאב טעװ סָאװ ,ענָאטַאמ עסיורג א ןדעיא טגָאזעגוצ ךעליימ
 "...סָאװ ,ןדעיא ענָאטַאמ עסיורג א, :ןייז ףרַאד

 -ארָאנאּנ יד, :ץַאוטּפױה ןופ ןלייט יד ןשיוווצ ץאזייב רעד טמוק טּפָא
 ראפ ץלַא ךָאנ רימ טייטש ,םירק ןיא ןעזעג ןרָאיאראפ בָאה'כ סָאװ ,עמ
 ,"ןגיוא יד

 טימ ץַאזייב ןיא

 וויטקנוינאק

 ןָא ץַאזייּב ןיא
 ,-רינידרָאּבוס

 טרָאװ

 381 עז

 381 עז

 רעדייסרעטרעוו

 -עגפיונוצ ןיא

 ץַאז ןטצעז

 טלאּפש ץאוייּב

 ץאזטּפיוה םעד
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 יז ןָא; :ץאוייב ןופ ןלייט יד ןשיווצ ץאוטפיוה רעד טמוק רענעטלעז טלַאּפש ץַאזטּפױה
 .לָאש) "םעיק א טאהעג טלָאװ עקװעּפעזאמ ביוא ,קעפָאס רעקראטש א ןיא /*'"+ םעד

 םעד ןיא,, ;...עקװעּפעזאמ טלָאװ ייז ןָא בוא ,קעפָאס רעקראטש א זיא'ס--(.לא
 עויטקעלָאק ןענעדרָאנײא ןלָאז רעטעברַא יד זא .טרידנעמָאקער טרעוו גָאט
 -עברא יד ןלָאז גָאט םעד ןיא זא ,טרידנעמָאקער טרעוו'ס==("רעקעוו,) "ןגָאטימ
 ="סטכער ןייטש לָאז ,טנייוװעג ךיא ןיב ,רעטניט רעד, ;..ןענעדרַאניײא רעט

 .סטכער ןייטש לָאז רעטניט רעד ,טנייוװעג ןיב ךיא
 (:רעּפ) "ןרעפטנע וצ סאוו ,טשינ ריא טסייוו עניוי-םיאכ , :יוּב אזא זיא רעטריצילּפמאק ךָאנ

 .ריא ןרעפטנע ןצ אוו ,טשינ טסייוו עניוי-םיאכ

 ,טפעהַאּב ּבײהנָא ןיא טמוק (רענייז לייט ַא רעדָא) ץַאזייּב רעד ןעו ,4 רעדייטהצאי עוו
 ,"טרָא ןַא רַאפ ,ץאזוטּפיױה ןיא רעדיײסרעטרעװ םעד עבַאגעל ,ךיז רע טנכער ץאוטפיוה ןיא

 יד קידנענעכער טינ) ץַאוטּפױה ןופ טראוונָאורעּפ רעד טמוק םיא ךָאנ .ה .ד
 -ייז עכלעזַא ּבױא ,ץַאזטּפיױה ןיא וויטקוינאק רעדָא עיצקנוינאק עקיכערּפשטנַא
 לעוו'כ ןעוו--ןעז םיא לעוו'כ ןעװ ,ןגָאז םיא לעװ ךיא :.ּפשייב .(ןַארַאפ ןענ
 ךיא לעװ טלָאמעד ,ןעז םיא לעוו'כ ןעװ -- ,ןגָאז םיא ךיא לעװ ,ןעז םיא
 ,ןגָאז םיא

 579 עז

 .סעיצקורטסנָאק עטריצילּפמַאק 4
 יז ןענעק ייברעד .ןצַאזיב ערערעמ ןטלַאהטנא ןעק טפעהַאב ןייא 5

 ,ןרעדנַא ןטימ רעניא טרינידרָאָאק ,ןרעדנא ןופ רענייא קיגנײהּפָאמוא עי א
 .ןרעדנַא םוצ רענייא טרינידרָאבוס ,סעהאב ןטצעזעג

 ץַאוטּפױה םוצ ץַאזײב ןופ גנּויצ יד ןריזיטַאמעכס וצ םעװקַאּב זיא'ס ; ןייז ןענאק
 ןיא סעמגאטניס יד רַאפ גנוריזיטַאמעכס רעד טימ שיגָאלַאנַא ,ךיז ןשיוווצ ןוא
 :.ּפשייּב .ץַאז ןייא

 םעשַאה סָאװ ,דָאנעג עסיורג יד ןלייצרעדוצסיוא ןסיוא ָאד ןיב ךיא (1
 רע וא ,םעדכָאנ ,ןָאטעג ,ערייווא-לאּב ןמירָא ,רימ טימ ךיוא טָאה ךערָאבסיי ?ריגידראּבוס

 .(.רּבא) טפָארטשעג לסיבַא רעירפ ךימ טָאה קא
 :שיטַאמעכס ןרעכא

 רָאנעמ;- סד .ע} זי: תיטיב ךיא

 ןַאטעג . סָאװ

 טפָארטשעג | . . . םעדכָאנ

 .גנורינידרָאּבוס

 ,רעגייז םנופ טינ טסייוו ןטוכעמ ןייז סָאװ ,טָאג ּביױל ןוא קנאד ךיא (2
 .(.לא .לָאש) רעביא טינ ךיז טרעק טלעװ יד סָאװ ןוא  טריגידרָאָאק
 ךיז ןשיווצ

 טָאג בױל ןוא קנַאד ךיא

| 

 רעביא , , . . . סָאװ ןוא רעגײז םנופ , . . סָאװ

 ,גנורינידרָאָאק
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 א ןדליּב ןענעק טיצ'ס ןוא ךייהרעדניא סקַאװ ךיא זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה'ס
 א (.לַא .לָאש) ןײרַא עקלמרַאי רעיולב רעפיט רעד ןיא ףורַא-ףורא ךימ

 -יס- פעו 5

 םעטס טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה'ס

 . ו אה

 ךימ טיצ'ס ןוא ךייהרעדניא סקַאװ ךיא זַא

 401 עד ןענײז סָאװ ,ןצַאז ייוצ ןופ .ה .ד ,םעטסיס-ןטפעהַאּב א ןופ גנורינידרָאבוס
 ןקידרעירפ םוצ לַאפ םעד ןופ ריישרעטנוא רעד .טרינידרָאָאק ךיז ןשיוװּוצ
 ָאזלַא טנידַאב ,לָאמ ןייא רָאנ ָאד טמוק טרָאװדניב-רינידרָאבוס רעד סָאװ ,זיא
 ןייז ץַאזיב רעדעי טָאה ליּפשיב םענעי ןיא סייּב ,ןצַאזייּב עדייב קיטייצנייא
 ןייא טימ טרינידרָאּבוס--געוו רעטייווצ רעד זַא ,ךיז טבוד .טרָאװדניב םענעגייא
 -- רעטשרע רעד יװ רעטּפָא זיא -- ןצאז עטרינידרָאָאק ערערעמ טרָאװדניב
 .ןצַאז עטרינידרָאבוס ןרינידרָאָאק

 -מוא ןַײז ןענעק .(פָאה) טייטש ענייד סופ ּוװ ,זיא סנייצלא ,ןבעגעג ריד דיירפ זיא (4
 רענייא קיגנייהּפָא

 ןרעונַא ןיפ זיא סנייצלא

| 
 ןבעגעג ריד .דיירפ זיא טייטש .עניייד סופ +ּיװ

 : ,קיגנייהפָאמוא

 טלָאװ ןעמ ךיילג ,טרעטיצרַאפ רע טרעװ ,דייר א םיא וצ טיג ןעמ זַא 5
 (.רעּפ) טלעוו רענעי ןופ טקעװעג םיא

 טרעטיצרַאפ רע טרעוװ
: 

| | 
 טלעוו ...ךיילג דייר א םיא וצ טיג ןעמ זַא

 .קיגנײהּפָאמוא

 ךיא בָאה ,סַאװק ןטוג ַאזַא טינ טפױקרַאפ ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד 6
 (.לא .לָאש) ןּפעק ךימ טעװ עמ זַא ,טניימעג

 טניימעג ךיא בָאה

 רַאפרעד ןּפעק ךימ טעװ עמ זַא

 סַאװק ןטיג אזא טינ טפױקרַאפ בָאה ךיא סָאװ

 ,גנורינידרָאבוס
 ,393  ןופ 2 .ּפ טימ שיגָאלאנא רערייסרעטרעוו



 -ייּב רענעפָא

 : טפעהַאב

 -דנִיּב א טימ

 טרָאװ

 597 עז

 ךיילגראפ

 == זק ==

 -- ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,רעדייס א טימ ןריפ ךיז לָאז סע יידכיב (1

 .(.לא ,לָאש) ךיא וט סָאװ ,טפערט

 טפערט

 יא וט סָאװ -

 ן

 ן
 ן
 ן

 רערייס א טימ ןריפ ךיז לָאז סע יידכיב
 יי יב "יי יו שי שי סי.

 ןיײז וצ רעהעג סע יװ

 .גנורינידרָאבוס

 .טפעהאבייב רענעפָא .ס

 .ה .ד ,טפעהאּבַײּב רענעפָא ןא ןייז ךָאנ ןעק ,ץַאזייב ץוכא ,6
 ,ןפיוא ןקיּבלעז ןפא עמגאטניס ןייא וצ טרינידרָאּבוס ,טפעהַאב רענעּפָא ןַא
 ןעלטימ-ריגידרָאּבוס ערעייז טול ןרעװ טריציפיסַאלק ןענעק ייז .ץַאזייב א יו
 ןּפיט ענעגייא ערעייז טױל ןוא (רעטרעוו-ףליה ןָא ,וויטקנוינאק- ,עיצקנוינאק)
 ,(.וװ .א .א וויטיניפניא ןא טימ ,וויטַאנימָאנ א טימ טפעהאב א)

 :סעיצקנוינָאק טימ .ּפשייּב

 םיא ַאב סָאװ ,טסברַאה רעּבלעז רעד ןַ} ךיז טּבײה ןסיורד ןיא :סָאװ
 .(.גרעב) עמָאשענ רעשרעניבאר רעד ןיא

 ןעק ,גָאט רעדנַא ןַא בוא ,ןעמוק ךיא לעװ ,ןגרָאמ בוא ;ביוא
 ,טינ ךיא

 טונימ ןייא וא רעמ טשינ ;("ןרעטש,) ?לטָאמ רָאנ ןא ,טסנײמ :;זא
 .(טפעהאבייב םענעּפָא ןא ןיא ראנ ןא טָאה ,"יוו,-- ,טײטַאב אזא)

 .רעדנוזאב סיוא םיא לייט'כ ,טלעטשעגרָאפ ךייר ןיא ּפיט רעד ;יוװ
 .דלַאּב יז טלָאװ ןעמוקעג ,ךעלדנקלָאװ עזייב יד טינ ןעװ ;ןעוו
 .ןיהא ןעמוקוצנָא יײד/ק :('וצ, טימ טפא ,וויטיניפניא ןטימ) יידעק

 .געוו ןטייוו א ןכַאמכרוד ןעמ ףרַאד
 טרעוו יצ .(?ןעמוקוצנא םוא ,) "יידעק, יוו טצונאב טרעוו ,?םוא , טראוופליה א ךאנ ןאראפ

 ?(ץאזייּב) טפעהאבייּב םענעסאלשעג א טימ "םוא , טצונאּב

 ײלרעלָאק ןופ טפעהאב םענעפָא ןא טימ טּפָא רעיײז טמוק יו ,7

 ;ןטרָאס
 ;קיזַאמ א יו ןפיטש ;לגױפ א יװ טילפ רע :וויטאנימָאנ א טימ 1

 ;(סינ טליּפש רענייק יוו--) רענייק יו טליפשעג בָאה'כ ;וד יװ ּביל םיא ּבָאה'כ
 א טימ ;געט ןיינ יד ןיא טנוה א יװ טגָאלק רע ;סעדָא ןיא טָאג יװ טּבעל רע
 ;(.ּפָא) גילפ (810) עטקינייּפעג א ןופ ןעמושז סָאד יװ ,ןעגנַאגרַאפ ךיז שינעקנייב
 שינעפױל א ,עמוהעמ א ןָא טלַאפ ןשטנעמ ףא ;ןשטנעמ עלא יװ שטנעמ א
 יװ טסיצילּבוּפ רעמ ;רע יװ רעסערג ;טלעװ יד יװ טוג ;(.רבא) עלוד יד יו
 .שטנעמ א יװ רעמ טינ ךָאד זיא עמ ;רעטכיד

 שש
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 ;(.ּפָא) סּפעש ַא אב יװ ןייצ ;ךיד יװ םיא ּביל'כ :לַאפגיוּב א טימ .2
 .ןזָאלב רעפיוש רַאפ יװ ליטש

 ;ךעלטנרַא יו גולק רעמ ;רעגנייל יװ רעטיירּב :ברעוודא ןא טימ 3
 יו סיורג יוזא סע טסייה ךאנאט ןטימ רימ ןענייז ;ךעלטנרָא יו גולק רעכיג
 .(.לא .לָאש) קיטרַאפ

 רעד ףא סע זיא ,טנגוי רעד ןיא ןעמ טבראטש :ּפיציטראּפ א טימ 4
 .ןענופעג יו רעטלע

 ןטערט דנַאל ןשיבַארא םוש ןייק ןיא , ;יוזַא ןעמוק ןעק ץאזטּפיױה ןיא
 -ַארַא רעד רעּביא ןטַאטדלאווג עשיטסילַאירעפמיא יד טעליוּב יוזא סיורא טינ
 ןוא ץרוק יוזא ץילב יװ ;("סעמע,) עניטסעלַאּפ ןיא יװ ,גנורעקלעפאּב רעשיב
 טרעּבגע ךיז עדנאמָאק יד טכַאנ ךרוד ןוא גָאט ךרוד קיכעטש יוזא זיּפש יו
 ,(שטייט) ןליוו םענרעזייא ןיא

 יו ,רעדעפ ענעדלָאג יד יוזא טינ ;יוזא טינ ןעמוק ןעק ץאזטּפיוה ןיא
 .ןיילא עװַאּפ יד

 -גינאק א טמ טפעהַאביײב רענעפָא ּפיט רעד טלעטשעגרָאפ ךיוא זיא ךייר ,8
 ,וויטק :וויטקנוינָאק טימ

 סָאװ ,סייו רע ;("וצ , טימ טפָא) וויטיניפניא ןא זיא טפעהאּבייב ןיא (}
 ןופ ןרעדנא ןא ךייא טניפעג ;ןייגוצסיורא סָאװ ןיא טינ טָאה רע ;ןָאט וצ
 ,(.רבַא) ןכַאל וצ ןעמעוו

 רעזיולּב א לאמַא -ראפ ,טינ סייוו ךיא :ןיילא וויטקנוינָאק ןופ טײטשַאב טפעהאבייּב רעד (2
 הויטקנינאק ןענאוונופ ,טסײװ רעװ ;(לא .לָאש) יוזא יװ ,ןגערפ ךָאד ריא טעװ ;סָאװ
 .(.רעּפ)

 א ץעגרע ּוװ ,ןרָאקיזלַאב רעסיורג א :;ןּפיט ערעדנא ענעדיישרַאפ 3
 ,עמשטערק

 -ראבוס א ןא ,טסניימ , :רעטרעוופליה עקיטפעהאּב ןָא ןטפעהאבייּב ענעּפָא רָאפ ןעמוק'ס
 ,טראוו-ריגיד .(? עקַאט זא ,טסניימ--) *?עקַאט

 .ץאז ןטצעזעגפיונוצ ןיא גנורעדנוזּפָא .ס
 גנורעדנװּפא םנופ לייט רעדעי ,ץַאזײּב רעקיצנייא רעדעי ,ץַאזטּפױה רעד ,9

 -עגפיונוצ ןיא לָאמטפָא ,(ץַאזטּפיוה םנופ ןלייט יד ןשיװצ טייטש ץַאזייב ַא ּביוא) ץַאזטּפױה

 ץַאז סצ7 ה .ד ,טרעדנוזעגּפָא ןרעוװו טפעהאבייב רענעפָא ןא ךיוא (קידנעטש טינ רעּבָא)

 סנייצלא ,ןבעגעג ריד דיירפ זיא :.ּפשייּב ,סעיצַאנָאטניא-עמָאק טימ טלײטענּפָא
 ךיז טָאה'ס ;(עיצאוטקנופ רעד טל עיצַאנָאטניא) טייטש ענייד סופ ּוװ ,זיא

 -ָאק) ףורא-ףורא רימ טיצ'ס ןוא ךייהרעד ןיא סקאוו ךיא זַא ,טכאדעגסיוא רימ

 ּבָאה'כ סָאװ ,ןאמָאר רעיינ רעד ;("ןוא ראפ ןוא "זא; ראפ ךיז ןרעה סעמ

 -קנוּפ רעד טל עיצַאנָאטניא) רעיײז רימ טלעפעג ,ןענעייל ןעמונעג טנייה

 טיט ןצונ ןעגניירב וצ גנוּבערטש ןייז ןקידירפאּב וצ יידעק ,טעברַא רע ;(עיצאוט

 ירעטירק סלא !(עמָאק ַא ןָא רעטּפָא) ףַארג ַא יװ טבעל רע ;(עיצאוטקנוּפ טול עיצַאנָאטניא)

 -סעמגאטניס ןופ;(עמָאק ַא טימ יא ,ןָא יא טדערעגסיורא טרעוװ) סעדָא ןיא טָאג יװ טּבעל רֹצ

 גנויצ םנופ ןדיישרעטנוא טזָאל עיצַאנָאטניא-עמָאק יד) טינ רע טּביײרש ,סָאװרַאפ

 .("טינ רע טביירש סָאװרַאפ , :טפעהאּב ןכַאפנייא

 לייט רעטשרע רעד ,ךיז טכוד ,טרעװ ,ץאזייּב ןטימניא טײטש ץַאזטפיוה רעד ןעװ רעבָא

 א טאהעג טלָאװ עקװעּפעזאמ ּביוא ,קעפָאס רעקראטש א זיא יז ןָא  :טועדנוזעגּפָא טינ ץאזייב
 : ."םעיקי
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 רעטרילאויא

 ץאזייּב
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 .ץאזייב רעטרילָאזיא .9
 ַא ,ָאזלא ,זיא רע .ץַאזטפיוה ַא ןָא ץַאזייּב ַא לָאמַא רָאפ טמוקס ,0

 .רעטרעוופליה--גנורינידרָאבוס ןופ םינָאמיס רעּבָא טָאה ,ץַאז רעקידנעטשּבלעז
 .קרעװ ןופ ןעלטיט ןיא סע זיא טפָא סרעדנוזאב

 -עגסיוא זיא למעק םאּב סָאװרַאָפ ;!דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו :.פשייב
 רעטקעריד ןייק טינ זיא'ס זַא ,טזייו רעדייסרעטרעװ רעד) רעקיוה ַא ןסקאוו
 ץַאז ןקידנעטשּבלעז ןסעמע ןא ןיא) טנרעלעג ךיז בָאה ךיא יװ ;(ץַאזגערפ
 .("טנרעלעג ךיז ךיא בָאה יו, :ןעוװעג רעדייסרעטרעוװ רעד טלָאװ

 רעד טימ ךיז טליּפש ,רעגייטשא ,ץאק א יװ :סענעצס עכעלרעדנּווו םיא ןיא טעז ריא

 "ץאק א יװ. ץאזייב רעד זא ,טויײװ ,טקנופייווצ א טימ טנכײצַאּב ,עיצַאנאטניא יד) (.רּבא) זיומ
 א יװ םיא טימ טרינידרָאָאק רָאנ ,ץאזטּפיױה א וצ סלא "טעז ריא. ּוצ טריניררָאּבוס טינ זיא

 .(ץאז רעקידנעטשּבלעז

 "זא, .(.לא ,לָאש) ןּבואטש עלא רימ זא : סיינ א טלייצרעד ,ץראה סאד סיוא-טדער יז
 .עיצאנאטניא רעד ןּופ ןעעז וצ זיא'ס יו ,גנורינידרָאּבוס וצ טינ טניד

 -עטקאראכ זיא "זא. .(יּפָא) 'קיולוש טינ ןיב'כ ,טראוו ןיימ ףַא זא .זעגיורּב טשינ יז ,

 -נגייא ןא טינ סָאד זיא יצ) גנורינידראּבּוס וצ טינ סע טניד רעּבא ָאד ,ץאזייּב א רַאפ שיטסיר
 .(? טרָאװקראטשרַאפ רעקיטרא

 ,סודאמ-ערָאשאה טימ ץאזרעדנואוורַאפ רעהא טנעאג



 .םעטסיס-ןטפעהאּב ע

 .ץאז+ץאז .ם

 עּפורג א .טפעהאּב ןייא ןופ יו רעמ ןייטשאב ןעק עזארפ א ,1

 ךרוד ךיז ןשיוווצ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,(עוַארפ ןייא יו רעמ טינ) ןטפעהאב

 טסייה ,עיצַאנָאטניא רעזױלב ךרוד רעדָא עיצַאנָאטניא ןוא רעטרעוופליה

 .םעטסיס-ןטפעהאב
 -דניּב ךרוד :ןטפעהאב ןופ גנודניּבראפ םינימ יירד ןַארַאפ ןענייז'ס

 -רעטנוא ןעמ ןעק םעד ץוכא .רעטרעוופליה ןָא ,ןוויטקנוינָאק ךרוד ,רעטרעוו
 -ַאב םענעּפָא ,טפעהאב םענעפא טימ ץַאז ,ץַאז טימ ץַאז ןופ גנודניבראפ ןדייש

 .טפעהאב םענעפָא טימ טפעה

 וצ רעוװש זיא'ס ןעוו ,(רעטרעוופליה ןָא גנוטפעהאּב א אּב ווָאר'ס) ןלַאפ ןַאראפ ןענייז'ס

 .טפעהַאב ןטצעזעגפיונוצ א טימ רעדָא םעטסיס-ןטפעהאּב א טימ ןאט וצ רימ ןּבָאה יצ ,ןדיישאּב

 טָא .טפעהַאּב ןטצעזעגפיונוצ סעוויוטעל ווָאר סָאד (ךוּב םעד ןיא) ךיא זייל ןלַאפקעּפָאס עכלעזַא

 -עגפיונוצ א ןופ םעטסיס א ּפָא טצענערג דײשרעטנוא-עיצַאנָאטניא ןַא רָאנ ּוװ ,ליפשייפ ַא זיא
 ןלָאז רעדניק :סעמאש םעד לעירזא ןופ קאסּפ ןסעימ א טּפַאכעג ןּבאה ןוא,... :טפעהַאּב ןטצעז

 ןָא סאד םענ ךיא .(.לא .לָאש) ?ןיירא םענָאּפ ןיא ןשטנעמ ערמערפ ןכירק וצ עוועט ןייק ןּבאה טינ

 ,עיצאנאטניא-עמָאק א ןייז לָאז עיצאנָאטניא-טקנוּפיײװצ רעד טָאטשנא רעּבָא ןעו ;םעטסיס א רַאפ
 .טפעהאּב ןטצעזעגטיונוצ א רַאפ ןטלַאה טפרַאדעג רעכיג סע ןעמ טלָאװ

 ןשיווצ ןטפעהאב ןדניּבראפ סָאװ ,רעטרעוװדניב עקינייא ןענייז טָא ,72

 ,יא--יא ,טָא- טָא ,זא יוא ,ןוא ,םעדרעסיוא ,ןיוא ,רעדָא ,רעבָא ,יּבא :ךיז

 טינ ,טינ--טינ ,רָאנ ,םירָאװ ,(טסייה סָאד) .ה .ד ,ךָאד ,טינא ,לָאמא---לָאמא
 רעד ,'זיולּב, ףא ןרעװ ןטיבראפ ןעק '"רָאנ; רעטשרע רעד) ךיוא רָאנ--רָאנ
 -נופ ,טייז רערעדנא רעד ןופ--טייז ןייא ןופ ,ןדייס ,("טרעיינ, ףא רעטייווצ

 .ןגעווטסעד

 :רעטרעוודניב ךרוד ץַאז טימ ץַאז ןופ גנוטפעהאּב ןופ ןליּפשייב
 -עג ןריובעג זיא לטעטש םעד ןיא ןוא ןפָארטעג ךיז טָאה לָאמניא ;ןוא

 -רעסַאו םעד טיירב ןעמענ ןגערּב ןוא טייג עירק יד ;.רעּפ) עינעג ַא ןרָאװ

 :ערָאּפאק יד זיא ןָאה רעד ןוא טקידניז שטנעמ רעד ;(.ּפָאה) ןעלסקא ףא ךָאי
 -ילְּכ ןיא/ טינ טייג עמ ,(םירָאקיא עלא ןופ רעקיא רעד זיא סָאד ןוא) סנטשרע

 .(.לא .לָאש) רעד
 .טרעהעג ןבָאה עלא וא יוזא ,ךיוה טנעיילעג טָאה רע :זא יוזא

 ,ךיוה ױזַא טנעיילעג טָאה רע , :טפעהַאּב ןטצעזעגפיונוצ םנופ ןדיישרעטנוא סאד ףרַאד עמ

 ןופ קיטסירעטקאראכ א רַאפ "טרעהעג ןבאה עלא זַא. טניד ץַאזייּב סלַא ."טרעהעג ןּבאה עלַא זַא

 וא יױזַא. טיג םעטסיס-ןטפעהאּב ןיא טפעהאּב רעקידנעטשּבלעז סלא ,ןענעייל ןופ טייקכיוה רעד

 -גיא יר ךיוא .ןענעיל םנופ טײקכיױה רעד ןופ טאטלווער םעד ןסיװ וצ רָאנ ?טרעהעג ןּבָאה עלא
 .םעטטיס-ןטפעהאב ןוא טפעהַאב ןטצעזעגפיונוצ םַאּב ענעריישרַאפ א רָאג זיא עוצאנָאט

 םעטסיס

 -רינידרָאָאק

 רעטרעוודניּב

 ןרעטנָאלּפ טינ

 ןוא ?רעּבָא ,

 :;6 רעדָא,



 גנוריגיררָאָאק
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 "לטרַאג-לטסעק, ןיא ךָאנ ןענייז רימ םירָאװ ,ןעזעג טינ ךָאנ רימ ןבאה עקירעמא :םירָאװ
 ןיא .טפעהַאב רעטצעזעגפיונוצ ןייא יא ,םעטסיס-ןטפעהאּב א יא ןייז ןעק עזַארפ יד .(.לא .לָאש)
 .עיצאנָאטניא יד ךיוא ןוא ץַאז ןטייויצ םנופ עילָאר יד ןדיישרַאפ ןייז טעװ ןלַאפ עדייּב

 -ײה ייז ןענייז וָאר סָאד רָאנ ,םינָאזַאכ ןייז ןענעק ןריי עלא ;רָאנ
 .קירעז

 ,ךיז טכוד ,טמוק וויטקנוינָאק ַא ךרוד ןטפעהאב ןופ גנודניּבראפ ,2
 סע ןיא סָאד ןוא ,רעטערטרַאפצאז סלַא "סָאװ, טימ--לאפ ןייא ןיא ראנ רָאּפ "57 * ךיוד

 וויטק

 ןָא גנורינידראָאק
 -רינידרָאָאק

 רעטרעוו

 400 עז

 -ירמוא עיירפ

 רייר עטקער

 ץאזקרעמאב

 -רַא יד סָאװ ןופ ,לריוג ןכרוד טלייטעגרעדנאנאפ ןרעװ, :ךעלשידיי טינ ךיוא
 =יז ןופרעד ןוא :רעסעּב--('ןרעטש רעטיור,) *ןדירפוצמוא רעייז ןענייז רעטעב
 ןטַאטשרַאװ יד רעּביא ןעגנַאגעג ןענייז רעטעּברַא סעּפורג, ;...רעטעברַא יד ןענ
 -רַא יד ןפרַאװ וצ עטלעטשעגנָא ןוא רעטעּברַא יד קידנגיײלרַאפ ,ןעמָארק ןוא
 זיא סָאד ןוא , :רעסעּב--("סעמע,) 'ןרָאװעג טליפרעד ךיילג זיא סע סָאװ ,טעב
 'ףיילנ

 ױט ַא טמענ :רעטרעוװפליה ןָא גנודניברַאפ - ןצאז ןופ ןליּפשייב 4
 טימ לופ רעדלעפ ןרעװ ,ןלַארטש טימ ןוז יד ײז טמיראוו ,ןלַאפ וצ יז ףַא
 ןײטשרַאפ ריא טעװ ,ןיײטשרַאפ וצ ןּבעג ךייא לעװ ךיא ;(בייל .מ) דלָאג
 --סע טָאה ןסייהעג ;(.לא .לָאש) רעמוטש ַא רע זיא ,ןַאמ ַא טָאה ;(.לא לָאש)

 -נופ ךיא עז ;(.פָא) ןענרעל רעדניק יד יװ ,ןרעװ רָאװעג ןעמוקעג ויא ןעמ
 טפערט ;(שטייט) קעלפ רעצרַאװש רעכיוה ַא סױרַא טייג לדלעוו ןופ ,ןטייוורעד
 ַא ןופ ןשטנעמ ראפ ;(דָאג) גאטרעמוז רעסיײה רעגנאל ַא ןָא טמוק'ס ,ךיז
 טעװ יז ,עסיימ עניישרעדנּוװ ַא טעשָאּפ ןייז יז טעװ עגיירראמ רעניילק
 ןּבָאה רימ ;ךיז טמעש טינ ,טסע ;(.רבא) טַאשּפ רעטסָאוּפ רעד ןלעפעג טאלג
 ענרעצליה עקירָאיאראפ ערעזודנוא ןעמונעגּפָארַא :זיא געהנימ רעד יװ ןָאטעג
 ;(.לא .לָאש) ךיוא רימ ןפיול ,ןֿפױל עלַא ;(.לא .לָאש) ...םידיוב םנופ ךעלדרעווש
 ;(.רעּב) ןּברַאטש ןעמ ןעק ןטסאפ ליפוצ ןופ--ןּבראטש ןעמ ןעק ןסע ליפוצ ןופ
 ןעװעג ךיא טלָאװ ;(ןאמדלָאג) רעטינש יד רעניורּב ךאנ ,רעדלעפ ןענייז ןיורב
 ;ןיהא דלַאב ךיא ייג--סערדא םעד רימ ּביג ;עריױט ןייק טינ ךיא ןעק ,װָאר א
 ןגָאוסױא ;(.ּפָאה) עדייז ןיימ טָאה ןסייהעג יזַא--טסייה יימאש רעטסטלע רעד
 -עג זדנוא ןּבָאה סרעפלעהאּב יד :טרָאטעג טשינ רימ ןּבָאה ןבער םעד סָאד
 ,(.לא .לָאש) עריומ רעד ןיא ןטלאה

 טניד 'יזא , .(.לאלָאש) ןּבראטש עלא רימ זא :סיינ א טלײצרעד ,ץראה סָאד סיוא טדער יז

 ,גנוטפעהאּב וצ טינ אד

 עיירפ טסייה עיצקורטסנָאק אוַא ,'טינרָאג ןופ סייוו רע ,טגָאז רע,
 רעטקערידמוא רעכעלטנגײא ןופ דיישרעטנוא םוצ ,ךייר עטקערידמוא
 רע, :דייר רעטקעריד ןופ ןוא ,"טינרָאג ןופ סײװ רע זַא ,טגָאז רע, ;דײר
 ."טינרָאג ןופ סייוו ךיא :טגָאז

 רעדָא ןרעדנא םוצ גנוקרעמנָא עקיטייז סלַא ץַאז ןייא טמוק לָאמא 5
 אזא .ץַאז םנופ עפוג טלַאהניא םוצ טינ ,ןפיוא-גָאזסױרַא םוצ גנורעלקרעד ס?ַא
 ַא ןָא טמוק רע .(8802006 חקסתתסנאסחווס) ץאזקרעמאב ןפור ןעמ ןעק ץַאז

 -רַאפ :ןרעמאלק ןופ עיצאנָאטניא עשיפיצעפס ַא טָאה ןוא טראוודניּב
 טּבײרש עמ) ןטייז עדייּב ןופ סעזױּפ ,ּפמעט רערעכיג ,עמיטש עטקירעדינ
 עלא ךיז טכוד זיא עיצַאנָאטניא יד רעּבָא ,ןרעמאלק ןייק טינ ,סעמָאק לָאמטפָא
 :סיוא טשינ ,טָאה רע ;שיט םוצ ,לכיומ טייז ,טמוק :.ּפשיײב .(עקיּבלעז יד לָאמ
 ,טָאה יז ;.רבא) למעדד ַא טּפַאכעג גָאטימ ךָאנ דלַאב ,ןייז סע לָאז טדערעג
 -ילש ףא ליפ רעייז סעסיימ עריא טימ ,טרָאד ןצרעקולש גנירג ריא ךיז לָאז



 = בוי

 ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,טסייה ןכַאז עקיזָאדיד ןופ ענייא ;(.רבא) טקריוועג ןעלעמ

 ,ןייגמורא טינ ןלָאז רעדניק עמירָא ;(.רּבא) "עשטאילק יד, ןעמָאנ סעד טימ

 .(.לא לָאש) ןסיורדניא סעקּפוּפ יד טימ ,דעוװָאק רעייא רעביא טעּב ךיא

 ןָא רימ ןעמענ ,'ץערַאּפ א טימ טלדנאהעג ,ןעמ טגאז ,טָאה רע, יװ ,עוארפ אזא ןיא

 ןּוא ,רעסערג ,"רעקיגָאװ, ןייז לָאז ץַאז רעקיזָאד רעד ןעוו ;ץאזקרעמאּב א רַאפ *ןעמ טגָאז.

 ןטלַאהעג רימ ןטלָאװ ,"ןסײהעג םיא ןעמ טאה :!םיק , .ּב.צ ,רֵענעלק ,עצארעדא ,רעטייווצ רעד

 עטריטיצ ןעװװעג טלָאװ ?םוק, ןּוא) עזַארפ רעד ןופ "ןרעק. ןרַאפ *ןסייהעג םיא ןעמ טאה,
 : .(רייר

 .טפעהאב רענעפָא-ץאז 8

 עי אט :טפעהַאב םענעפָא טימ ץַאז ןופ גנודניברַאפ ןופ ןליּפשיב 6

 םענעסָאלשעג א ,טמעלָאכעג ,ןעזעג ;ןייז טעװ סערָאצ--ןרָאי יּבא :רעטרעוודניב ךרוד .1
 לימ טפעהאב ןדמֲאַל רעסיורג ןייק ;(.רָאװ) עלַא ןדיײר ,םע ןגעװ ןדייר רעבָא--טרעהעג יצ

 םענעפא ןא ק 1 1 =
 טכַאנַאּב ןוא ,ןענעװַאד ןכָאנ ףעקנאי-ןייא ,ןענעװַאד ןרַאפ םיליט רָאנ ,טשינ

 דע / 1 2

 .(.רעּפ) סעיינשימ קערייפ ַא

 .ייא טינ ,ןטפעהַאב ייווצ זיא ָאד זַא ,ןענָאקרעד) רעטרעוופליה ןָא ,ןז
 -נזעװנָא רעד טול לָאמא ,רעדייס-רעטרעװ ןטיול לָאמא ןעמ טנָאקרעד ,רעג
 :(ןעירעטירק .א .א עיצַאנָאטניא רעד טול ,סָאנָארפ ַא ןופ טייה

 םעלָאשעװסַאכ קילגמוא ןא ןייז ןזומ טרָאד טעװ סע--ןגרָאמ טנייה טינ
 טניה טינ; עװעג טלָאװ ,טפעהאּב ןייא ןעװעג טלָאװס ןעװ ;(.לא .לָאש)
 .עיצַאנָאטניא רעדנא ןא ןוא "...ןומ טרָאד טעװ ןגרָאמ

 .טינ לָאמניײק ךיא לעװ סָאד--םיא ַאב ןטעּב

 .(.לא .לָאש) טשינ סָאד--ןרעלקוצ סעּפע לָאז ןיילַא רע

 ןשָאל רעדנַא ןייק טָאה ןוא עריוב ןטימ ןדייר ליוו ,עמָאשענ עמוטש א
 עז -ָאנ ןוויטאקידערפ ַא ןופ עילָאר יד טליּפש "עמָאשענ עמוטש ַא, ;(.רעפ) טינ
 -בוס ַא ןיילא ןעװעג טלָאװ סע ןעוו ;טקעיבוס םענענאראפ טינ א ַאּב וװיטַאנימ
 -ענ עמוטש ַא, :שרעדנא ןעװעג עיצַאנָאטניא יד טלָאװ ,ץַאז םעד ןיא טקעי
 "...ןדייר ליוו עמָאש

 לָאש) םידימלאט:עקעדראד יד ןפורעג רימ ןבָאה יֹװַא--סרעטָאק-םאי יד
 .טערטראפ רעד ןעװעג טינ טלָאװ ,טפעהַאּב ןייא ןעוועג טלָאװס ןעוֶו ;(.לא
 ."סרעטָאקמאי, ךָאנ (עריט ךעלטפירש)--עזױּפ יד ןוא *יוזא, טרָאװ

 -ּפָא ךימ טלָאז ריא -סָאיאדא ךָאנ ןטױט ַא טימ ןיילא רענייא ןּביילּב
 .(.לא .לָאש) !ןטליג

 ןעוו ;("רעקעװ,) טו עטכעלש ןייז רימ ןלעװ ,ןענרעל יוזא
 -ָאּפערּפ ַא ןעועג "ןענרעל יוזא ראפ טלָאװ ,טפעהאּב ןייא ןעוועג טלָאװ'ס
 ,(.גדא "ןופ,) עיציז

 !עכָאּפשימ עצנאג יד--...ןעמלאק טסייה עטַאט רעד ,ןעמלאז ןעמ טפור ךימ
 אּב וויטאנימָאנ ןוויטאקידערּפ ַא ןופ עילָאר יד טליּפש טפעהאב רעטצעל רעד
 = .טקעיּבוס םענענאראפ טינ א

 ,ןטפעהאּב ענעפא ייווצ ןופ םעטסיס 6

 !וצרעד םָאראּפ ןטימ ךָאנ ןוא--רעּפעינד ןרעּביא ןרָאפ ;ןליּפשייּב ,7
 זיפ ריר ו ןכַאל--ךיא ;ןייז וצ ריועג ַא יבא ,ןצעורַאפ וצ ןקשַאמ ַא ;(.לא ,לָאש)

 ןטפעהאב ענעפ קיטאמארג 2



 = יא -+

 סיוא .טפַאשלעזעג-ןראטסוק ַא--לָאהָאק סיוא ;(.לא . ָאש) !סּפ--ןענוואד ןייז
 ;...עּבלוב קיטנָאמ ,עּבלוּב קיטנוז ;("סעמע,) לוש ןטאר עשיויי ַא--עריוטעמלאט
 ,(.לא .לָאש) !סרעטָאקמאי ,ארוה

 .ןטייהרעדנוזאּב עלאמרָאפ .ם
 רעדיײסרעטרעװ ןופ םילָאלק ףא ןלעטשּפא טינ ָאד ךיז ןעק ךיא 8 רעדייסרעטרעוו
 עלאמרָאּפ יד ןליּפשייב טימ ןרירטסוליא רָאנ לעװ'כ .םעטסיסנטפעהאּב ןיא ?יירינידראאק אב

 :עיצאנָאטניא טימ ןעמַאוװצ רעדייסרעטרעוו ןופ עילָאר
 ,(גנוריויטָאמ) טלאק זיא םיא :ןווױא ןרעטנוא ךיז טצעז רע
 .(טאטלוזער) םיראוו םיא זיא--ןוויױא ןרעטנוא ךיז טצעז רע

 םנופ טרעדנוזעגּפָא טפעהאב ןייא ךעלנייוועג טמוק םעטסיס ַא ןיא ,9 ןיא גנורעדנוזּפָא
 -אּב ןיא יװ ,גנויצרעטרעװ ןופ רָאטקַאפ ַא ראפ לָאמא טניד סָאד .ןטייװצ "5 *

 ריא טלָאז ,סָאװ וצ, .טשנא "?ןייז טנוװעג ריא טלָאז סָאװ וצ, :סַאּפש ןטנאק
 "?ןייז טגוזעג

 ,רעטרעװ טרָאּפשרַאפ לָאמטּפָא ןרעװ טפעהאב ןטייווצ ַא ןיא ,0
 .ןטשרע ןיא ןעװעג ןיוש ןענייז סָאװ

 -יוטש ,סעווצימ יד רענּבָארד ,ןשטנעמ יד ןרעװ רענעלק :רעטרעוופליה
 .(.רעּפ) סערייווא יד רעקיב

 --ךיו ןשוק ,ןפיטש ,ןכאל ליו יז :סעמגאטניס ןופ ןלייט עקיטייטאּב
 .(.רעפ) יז לָאז

 ןסייר ןשראק עצראווש :סעמגאטניס סעּפורג רעדָא סעמגאטניס עצנאג
 ,שטייּב ַא ןּבָאה ףראדאּב דרעפ עטסעּב סָאד ;ןייטש רימ ןוָאל עטיור ,רימ
 ,(.לא .לָאש) עצייא ןא--שטנעמ רעטסגילק רעד

 -רַאפ-רעטרעוװ

 א ןיא גנורַאּפש

 םעטסיס

 .יעמעטסיס ערעטריצילּפמָאק .ם

 :יוּב ןקיטראנדיישראפ א רעייז ןּבאה ןענעק ןעמעטסיס-ןטצעהאב ,1 ערעטריצילּפמָאק

 עמ :ןרעדנַא ןטימ רענייא רעדייסעק ןדנוברַאפ ןענייז ןטפעהַאּב יד 1 6
 עילָאװַאּפ טייג עמ ןוא לּברַא םעד טּפינקרַאפ עמ ןוא דמעה סָאד סיוא-טוט
 ! קרַאמ ןופ ּפָארַא ,ןבָארגַאב ,ןברָאטשעג ;(.לַא .לָאש) רעסַאװ ןיא זדלאה ןויב

 -- רָאּפ עצנַאג יד ןוא ,ךיז ןשיוװּוצ ןדנובראפ ןענייז ייווצ עטשרע יד .2
 ןַײז זיא טסנרע ןוא םורפ ;וטסעװ ןיג -- ןיינ יצ טסליװ וד יצ :ןטירד ןטימ
 .(.רעפ) עווצימ ַא ןָאט טײג רע :ןגױא יד םיא ןטכיױל ליטש ,םינָאּפ

 - רעטשרע רעד ןוא ,ךיז ןשיוװּוצ ןדנוברַאפ ןענייז ייווצ עטצעל יד 3
 לגניי ַא :סָאד טסייה סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רע :רָאּפ רעצנַאג רעד טימ
 ואוו ךיא סייוו ןגיל םיא לָאז ּפָאק רעד ןוא טכַארטרַאפ קידנעטש ןייז לָאז
 .(.לַא .לָאש)

 טמוק רעטסלטימ רעד ןוא ,ןדנוברַאפ ןענייז ןטצעל ןטימ רעטשרע רעד 4
 -- ןרָאװעג רעטפינ ןיא דיי ַא :עּפורג רעד ןיא "ןסָאלשעגנײא , יװ סעפע
 רע ויא סָאװ ;(.רעפ) טכער ןייז םיא ןעמ טוט -- טינ ןעמ ןעק ןכעל קיבײא
 סָאװ ,קרַאמ ַא --ָאד זיא סָאװ ;(.לא .לָאש) ?ןענייוו לָאז רע ,ענעדיי ַא --
 ?יױזַא טלמוט ריא

 .סעיצקורטסנָאק ערעטריצילּפמָאק ךָאנ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןַארַאפ



 == גאט ==

 .ןעגנוניישרעד-ץענערג .?
 -יישרעד ץענערג ,טריצילּפמָאק וצ וָאר סָאד ןענייז ןעגנוניישרעד עכעלכַארּפש יד ,2

 .ורטסניא עּבָארג עכלעזַא טימ ןריזילַאנַא ךעלטנורג ןענעק יז לָאז עמ זַא
 ןּבעגעג ןענייז סָאװ ,יד יװ ,סעמעכס עבָארג עכלעזַא ןיא ןריצירבור ןוא ןטנעמ
 סעמעכס ןוא ןטנעמורטסניא-זילאנא עקיזָאד יד זַא ,טינ טסיײה סָאד .רעהַא זיג
 ןדעי ףַא .גונעג טינ טייו ןענייז יז זַא ,רָאנ טסייה סָאד :קיטיינ טינ ןענייז

 .ןעגנוניישרעד-ץענערג ,ןעגנונײשרעד-גנַאגרעּביא רימ ןפערט טירט ןוא טירש

 וצ סרעדנוזַאּב ,קיטַאמַארג רעד ןופ לטיּפאק זיא'ס ןכלעוו ַא וצ לָאז עמ ןעוו

 (סעמרָאפ עשיסקאטניס ערעכעה טלדנַאהאּב ןרעװס ואוי) ךעלטיּפַאק עטצעל יד
 -בור 20 ךָאנ ןבעגוצ ןפראד רעשפע רימ ןלעװ ,ןליפשייּב 20 ךָאנ ןבעגוצ
 .סעקירי

 -יטראנדיישראפ ןגעוו טגאזעג סאוו ראנ זיא'ס םאוו ,םעד וצ עיצארטסוליא סלא אד לעווכ
 םעטסיס-ןטפעהאּב ןשיװצ ןעגנוניישרעד-גנאגרעּביא עכעלטע ןריואב ,סעמראפכארּפש ןופ טייק
 .סעיצקורטסנָאק ערעקירעדינ ןוא

 סלא ןרָאװעג טכארטַאּב ןּבױא זיא ?שטַאגנוי רעד ,רימ טלעפעג רע, : עיצקורטסנָאק יד
 -נגיא יד ןוא רעדיײסרעטרעװ רעקיטרַאנגײא רעד רעּבָא עיציזָאּפא ןא טלאהטנא סאוו ,טפעהַאב
 ךיז ךָאנרעד ,"רימ טלעפעג רע. קנאדעג א טגָאזעגסיורא) *גנוצנאגרעד, ןופ עיצאנָאטניא עקיטרא
 ץענערג ןפַא ָאד ןעייטש רימ זַא ,ןעמענוצנָא טגניווצ ("רע, רעד זיא רע ,ןשטייטסיוא טנָאמרעד
 .טפעהַאּב םענעפָא ןא טימ ץַאז א ןופ םעטסיס א ןופ

 רעווש זיא'ס ּוװ ,"טכָאק רע--טסייג רעד, :עיצקורטסנָאק אזא ןיא סע זיא רערָאלק ךָאנ
 ןַא טימ ןָאט וצ רימ ןּבאה ָאד .ןוויטנאטסּבוס עלעלאראּפ סלא "רע---טסיײג רעד , ןטכארטַאּב וצ
 ןעמוקעג זיא ,טרָאװנָאזרעפ םעד ךיז וצ ןעיצ טלָאזעג טאה ?טסיײג רעד ,) "טקעיּבוס ןטרילָאזיא,
 "ןסעמע, םעד קידנסױטשּפָא ,טקעיּבוס ןופ טרָא סאד ןעמונרַאפ ןוא "רע, טוָאװטערטרַאפ רעד
 .טול ָא ק א נא ןופ ץענערג ןפַא ָאד ןעייטש רימ .(טפעהַאּב רעדנוזאּב א ןיא טקעיבוס

 יצ וויטאנימָאנ א ?רעטסטווש יד, ָאד זיא יצ ."רעוו-טינ-רעוו ןעק ייז--רעטסעווש יד,
 : ? וויטַאזוקא ןא

 ענױס םעד ןופ ליוק א ,רעיײרטעג ןיימ ,ליוק א ךיד טפערט, :עזַארפ רעד ןיא ,רעטייוו

 ןעגנונ

 עטקורעגּפָא
 עיציזָאּפא

 רעטרילָאזיא

 טקעיּבוס

 גנורעזאכרעביא

 םלא ,טרָאװ ןופ */ זא .ןעמענָא טנעקעג לַאמרָאפ ןעמ טלָאװ -- "...רעיפ םנופ סורַא ךיד םענ ךיא ,טנוה םעד
 לאלכיּב זיא עיציזָאּפא ןַא רעּבָא ."ליוק א, ןטשרע םוצ עיציזָאּפא ןַא ןיא *עניוס םעד ןופ ליוק
 א עמָאשענ עמוטש א, ,"דנאלָאה ענידעמ יד, :ןגָאז ןעק עמ :טסקעטנָאק םנופ קיגנײהּפָא טינ
 ,"ליוק א .ליוק א, ,טסקעטנָאק ןופ ןסייעגסױרַא ,ןגָאז טינ רעבָא ןעק עמ .גדא "רעשיפ רעשידיי

 .טפעהַאּב רעדנוזַאּב ַא ןופ ץענערג ןפא עיציזָאּפא יד ָאד טייטש רעּבירעד
 ,טנוה ןײק טשינ ,טנוה א ָאד קינעװניא זיא , :טרעהעג עירָאגעטַאק רעקיּבלעז רעד וצ

 ,"טנוה א, וצ עיציזָאּפא ןא ןופ עילָאר יד טליפש ?טנוה ןייק טשינ , .(.לא .לָאש) *ףלָאװ א רָאנ
 .טפעהַאּב רעדנוזאּב א וצ סע ןועטנעענרעד ןיימ רעד ןוא עיצאנָאטניא יד רעּבָא

 טכַאמס יוװ ,סרעדנוזַאּב ,וויטיניפניא רעטלייטעגסיוא ןַא טייטש טפעהַאּב ןופ ץענערג ןפַא
 .(רע ןעק--ןענעק ,רע געמ--ןגעמ) עריט א ןופ עיצאנָאלניא יד טאה רע ןעוו ,לָאמא ךיז

 יו ,טפעהאב ןטיײיװצ ןטימ ןדנוּבוַאפ רעגנייא רָאנ ,טפעהאּב רעדנוואּב א זיא גנודנצוו א
 .גנורינידרָאָאק אּב

 סָאװ ,וויטאנימָאנ ןקידנעטשּבלעז א טפעהַאּב רעדנוזאב א רַאפ ןטלאה ןעמ ףראד לאמרָאפ
 א םענייא אב ןעוװעג ןטלעמונַא ךיא ןיּב טָא, יו ,עיצקורטסנָאק אזא .עיציזָאּפא ןא טַאטשנא טמוק
 רעגייא ּוו ,ןצַאז ןופ גנווינידרָאָאק אזא ןָא טנָאמרעד ,"רעטנאקאּב א רערעיײא עקאט ,רעטקָאד
 רערעײא עקַאט זיא סע) רעטקָאד א םענייא אב ןעוװעג ןטלעמונא ךיא ןיּב טָא , ץאזקרעטאּב א זיא
 *..,(רעטנאקאב א

 -רָאּבוס ןופ טרָא ןפַא וויטאנימאנ זיא עיציזָאּפא ןופ טרָא ןפַא וויטאנימָאנ טימ שיגָאלאנא
 טלעפרַאפ זיא'ס ּוװ ,ץאז א ןָא קידנעטש טאמיק טנָאמרעד וויטאנימאנ אזא .עמגאטניס רעטריגיד
 ,רעלײמ יר ןיא ןוַאגיס עקיד ,םישוּבלאמ עקידסעּבַאש ןיא ןדיי יד : .ּפשייּב .טרָאװנָאזרעּפ רעד

 .מעה יד ,טײלעגנוי ןטָאשעצ ןעװעג ןענייז סַאג רעד רעּביא ; (.ּפָא) סעקּפוק ןיא ןענַאטשעג ןענייז
 -נואוו ןוא ןרעטמַאל }(.ּפָא) "לָאּב ,ןיא טליּפשעג ןוא ,ןזיוה יד ןיא טקעטשעגנײרַא ,לּברַא ןָא ,ּרעד

 עקוועראיענוט ןוא קספולג ןופ סעטָאלב יד רעּביא ןכָארקעג עדייז רעד זיא ,טנַאה ןיא ןקעטשרעד
 .עגיש א עלעריימ א טציז ,סַאנ ןגיוא יד ,סַאג ןפַא וועיק ןיא ; (.דאנ)
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 עיציזָאּפא

 רעטלייטעגסיוא

 וויטיניפניא

 גנודנעוו

 עטרע :שראפ

 אב גנומיטשטימ

 עיציזָאפא

 ץטועטשראפ

 גנושרעהאב



 יא טו ע

 טגװַא ףיא :טרַאװפליה-רינידרָאּבוס סאד טלעפ'ס ואװ .ץַאזיײּב א טייטש רעהא טנעָאנ יב עטרעטשראפ
 47 יא :

 -רעד עלעסיש ןדרע ןא רעטסעוװש יד ריא ןּבאה ,ןעמוקעג םייהא גיצ רעד טימ זיא עלעגייאייווצ -ינידראּבוס-ץאז
 .(עירול) טגנאל גנור

 ןטפעהאּב ייווצ
 עסעוװטוש טימ:

 ןרעדנא ןפא ,עסייוװ ןענײז םעניא ףַא ,ייווצ ךעלעמײבנזױר ןענאטשעג ןענייז ןטרָאג ןיא סעמגאטניס

 רעד רָאנ ,ןטפעהַאּב ײװצ (עזארפ ּבײהנָא ןצוכא) ָאד זיא יצ .(עירול) ןסקאוועג ןזיור עטױר ןענייז

 טלָאװס ןעוו ! סעמגאטניס עקיטרַאכײלג טימ טפעהַאּב ןייא רָאנ ועדָא ,רעלופ ןייק טינ רעטשרע
 ןעוועג סיוועג סע טלָאװ--"עטיור ןרעדנא ןפַא ,ןסקאוועג ןזױר עסייוו ןענייז םענייא ףא ,, :ןעוועג
 זיא ,טסקעט ןיא יוװ ,רערייסרעטרעװ םעד ןוא עיצצנָאטניא רעד אּב ,רעּבָא יוזא .ןטפעהַאב ייווצ
 -גאטניס עסעווטוש טימ ןטפעהַאּב ייווצ :ןפורנָא סע ןעק עמ ,גנוניישרעד עכַאפנייא ַאזַא טינ סע
 :אזא ןייז טעװ עמעכס יד .(רעטרעוװ) סעמ

 :ןלאפ עכלעזא ןיא ןָאט וצ רימ ןּבָאה גנוניישרעד טרָאס רעדנא ןא טימ 3

 ןסקאוועג ןענייז "= ןענייז - += יטיוה

 | | ן
 ןרעדנַא ןפַא םענייא ףַא עטיור עסייוו

 ,ייוװצ ןופ עיצאניבמָאק א רעּבָא .,עמעכס ןייא .עקאט זיאס

 : ןליּפשייּב ךָאנ

 (.סינ) טגָאזעג טשינ טוָאװ ןייק רימ טשינ יז ןוא ריא טשינ ךיא

 טגָאזעג טשינ יז ןוא .| ךיא

 לי יא // 2
2 7 

 0 =+ // = == יע

/ / 

 טרָאװ ןיק רימ טשינ ריא טשינ

 (?"רעקעװ,) ?ןביירש טינ ןעמ ףראד יו ןוא עי ןעמ ףראד יװ
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 טינ ? יו עי

 ךיא גיוז ךָאנ ,טפארק עגנוי ךיא ּפעש ךָאנ טפאז ןטלא ןופ ,םעניימ ןופ םאטש ןטלא ןופ

 .(.פָאה) ןענייוו עטלא

 לָאמא זיא רעטרעוו עסעווטוש טימ ןטפעהַאּב ייווצ ןופ גנוניישרעד רעד וצ טנעָאנ 4

 ,(םזאנָאעלּפ .) סעפורג עטרעזאכעגרעביא ןופ גנוניישרעד יד

 לָאמא ןרעװ ץַאז ןופ רעטרעװ עטשרע יד רעדָא טרָאװ עטשרע סָאד
 טמוק סָאד .(רעדײכ רעדנַצ ןַא ןיא לָאמַא) ץַאז ףָאס ןיא טרעזאכעגרעביא
 -רעז קוַאטש ןעניײז ןעגנולעטשרָאפ עקירעהעג יד סָאװ ,ןופרעד ,סיוא-טזייוו
 יז לָאז רע סָאװ ,םעד טימ טיג ךיז טנגונַאב רע ןוא רעדיײר םַאב טקעװ
 .לָאמ ןייא רָאנ רעטרעוו ןיא ןקירדסיוא

 עטרעואכעגרעּביאפ

 סעפורג

 ? רעלעודיווידניא א רעדָא ךירטש רעשי) יא יצ



 = לבו -

 רימ טעװ סָאװ ;!ןייג טינ וטסלָאז ךייט םוצ ןייג טינ טסלָאז : .ּפשייב
 טעװ רעװ ?ּוװ ןײרַא לימ ןיא ןלָאצּפָא ףַא ןעמענ ךיא לעװ ּוװ ?סָאװ ןּביילּב
 טשינ רענייק ךָאנ ךיז טָאה ;(.לא .לָאש) רעװ רעדניק עניימ ןטלַאהסיוא רַימ
 יז ןַא ;(.לא .לָאש) סָאד לָאז ןבעל ןביילב לָאז דניק סָאד זַא ,טּבױלגעג
 .(.גרעּב) יז טגייווש טייקטכעלש ןופ טגייווש

 בילוצ טמוק'ס ןעװו ,רימ ןבָאה גנורעזַאכרעּביא טרָאס רעדנַא ןַא 5
 רענײק ,רעניק :ןקעװצ עשיטסיליטס עסיוועג בילוצ רעדָא גנוכיירטשרעטנוא
 ,רעלענש ,טפיול ,טפיול ,רעכיג ,רעכיג ,טמוק ,טמוק ;ןפלעה טינ רימ ןעק
 !רעלענש

 ןעמונעגנָא ןענייז .ה .ד ,"ךעלצעזעג , ןענייז ןעגנוניישרעד עלַא יד 6
 -ָאס (סכארּפש רעד) ריא ןופ גנורענימראפ וצ טינ ןריפ ןוא ךַארּפש רעד ןיא
 .טרעוו ןלַאיצ

 זיא 4414 ןופ עיצקורטסנָאק יד זַא ,ןכירטשוצרעטנוא קיטיינ ראפ טלאהכ
 ,טינ רעדָא ןלעפעג ןעק יז ."ךעלצעזעג טינ, רַאפ ןטלאה וצ טנורג ןייק ָאטינ
 סנקיצניא ןדעי ןופ ךַאז ַא ןיוש זיא סָאד - טינ רעדָא ןצונאּב יז ןעק עמ
 ,ליטס

 -נָאק עטכעלש ךָעד ןיא רָאפ ןעמוק ייז שטָאכ סָאװ ,סעיצקורטסנָאק רעּבָא ןַארַאפ
 פליקייל עג ןרעװ ןוא ןרעגריבנייא טייצ רעד טימ ךיז ןענעק ייז שטָאכ ןוא) ךַארּפש
 -עגסיוא ןפראד עּבארעדא רָאנ ,ןרעװ טרידנעמָאקער טינ יז ןענעק ,(ךעלצעז
 :נאטשראפ יד ןקירעוװשראפ סָאװ ,עכלעזַא .ה .ד ,עכעלדעש סלא ,ןרעוװ ןטימ
 ,טעשַאּפ ,רעדָא ןעגנוניישרעד עשיגָאלַאטאּפ-ךעלכַארּפש ןענייז סָאד .גנוקיד
 -נָאק עשיסקַאטניס ןיא ןזיירג ענעמונעגנָא ײלרעלַא ןּביילקרעדנאנאפ ."ןזיירג,
 -טסוליא ָאד לעװ'כ .קיטאמארג רעשיטסיליטס ַא ןיא טרָא ןַא זיא סעיצקורטס
 זיא טילָאקאיא ץאז בײהנָא ןיא ןעו .ןרעלעפ עטײרּפשראפ רעמ יד ןופ ײװצ רָאנ ןריר
 -טסיווגניל ןרַאּפ וזא ,רעטרעװ עּפורג עגנאל ַא טנידַאב סאו ,עיציזָאּפערּפ ַא ןעמוק ףראד
 א רעקיטערָאעט טלעפראפ -- ,טייוו ו1 טייטש ,ּפָא-טגנייה עּפורג יד ןכלעװ ןופ ,ברעװ רעד זַא
 יו גנוניײשרלד טיג עמ ןוא רעטעּפע ריא ןָא ךיז טנאמרעד עמ ,עיצזָאּפערּפ יד לָאמא ןעמ

 0 ןראפ יעלא ,ןעגנולעטשַאב ןוא ןלַאירעטַאמ יד, : טרָאװטערטרַאפ ַא טימ ןעמַאזוצ טלָאמעד יז
 : עיצקַאדער יד יז רַאפ זיא ,ןסערדַא ערעדנַא ףַא ןרעוװ טקישעג ןלעװ עכלעוו
 -עטַאמ יד רַאפ, :ןייז ףרַאד ,("סעמע,) "ךעלטרָאװטנַארַאפ טינ רָאטנַאק ןוא
 טָאה ,טירטסױרַא רעטצעל רעד טָא; ;"...עיצקַאדער יד זיא ,ןסערדא ...ןלַאיר
 ןופ, רעדָא) ןופ טָא :ןייז ףרַאד ,(דייר ןופ) "ןבייהנָא םיא ןופ טפרַאדעג ןעמ
 גנונישרעד יד ."ןבײהנָא טפרַאדעג ןעמ טָאה טירטסיװַא ןטצעל םעד (יטָא

 .(װ ןפַא טנעצקא) טולָאקאנא ןעמ טפור
 :יוּב-קנאדעג םעד ןופ רעדייס םעד ּפָא טלגיּפש יז -- ךעלריטאנ עמרָאפ אזא זיא דייר ןיא

 יד עילָאר א ראפ סָאװ ,טינ ךָאנ רע סייוו ,"טירטסיורא רעטצעל רעד טָא, טגָאז רעדייר רעד ןעו

 טפירש ןופ .וויטאנימָאנ ןיא "לַאפ ןדעי ףא , לייוורעד יז רע טלעטש ,ץאז ןיא ןליּפש טעװ עפורג

 איט רָאפ .דייר ןופ יו רעמ רעּבָא רימ ןרעדָאפ
 עיציָאּפערּפ טשרע ויא טרָא ריא סָאװ ,ץאז ּבײהנָא ןיא עיציזָאפערּפ עקירעּביא ןא עקפאד טמוק לָאמא

 ,(דייר ןופ) "...ןייז טעוװ ,ןרעפטנע ןפראד לעוו'כ רעכלעוו ףא ,עגארפ רעטצעל רעד ףא ,, .רעטעּפש

 ."...רעכלעוו ףא ,עגארפ עטצעל יד, :ןַײז ףראד



 עמרָאּפ-עזַארּפ

 עזַארפ גערפי
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 .עזארפ .צז
 -עגּפָארַא ךיז ,עזַארפ ַא ןופ גנורעדילג-דייר יד ןּבײהעגנָא ןּבָאה רימ ,7

 ,רעטרעװ ןיא סעמעפרָאמ ןופ גנוריּפורג יד טנרעלרעד ,עמעפראמ ויּב ןזָאל
 ךיז ןוא ,ןעמעטסיס-ןטפעהַאב ןיא ןטפעהַאב ןופ ,ןטפעהַאּב ןיא רעטרעװ ןופ
 ַא רעדָא זיא עזַארפ עדעי םאגאה .עזַארפ רעד זיּב קירוצ ןבייהרעד יוװַא
 קיניײװ ךָאנ ויא ךָאד ,םעטסיס-ןטפעהאב ַא רעדָא ,טפעהַאּב ַא רעדָא ,טרָאװ
 -רעד ןּבָאה וצ יידעק ,ןעגנווליבסיוא יד טָא ןופ ױּב םעד ןענרעלרעד וצ
 ןענייז סָאװ ,סעמרָאפ עכלעזַא טגָאמרַאפ עזַארפ ַא .עזַארפ ןופ יוּב םעד טניעל

 -ַאֹּב ריא ןופ קיגנײהּפָאמוא ,רעכלעזַא סלא עזארפ ַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ
 ףורסיוא ןופ עמרָאפ יד ,עגַארפ ןופ עמרָאפ יד .ּב .צ ןרעהעג רעהַא .דנַאטש
 רעדָא גנולייטימ) גנוגָאזסױרַא רעקיור ןופ עמרָאּפ-(לונ) יד ןוא (לעפַאב ןוא)
 .(ףורגָא

 .ט נע צ קַא ן שי ג ָא ל םעד ךיוא ןגָאוטּפא עמרָאפ-עזַארפ וצ ןעמ ןעק רעטײװ

 ויא ךָאד ,רערעצריק א ןיא יו ,ןטנעצקא עשיגָאל רעמ רָאפ ןעמוק עזארפ רערעגנייל א ןיא שטָאכ

 .ץאז רעדָא טפעהאב ןוא טנעצקַא ןשיגָאל ןשיוװצ גנוכערּפשטנא עכאפנייא ןא ןלעטשוצנייא רעווש

 .עמרָאפ-עזאופ ןגעוו לטיּפאק ןיא ,ָאד טנעצקַא ןשיגָאל םעד ךיא טכארטאּב רעּבירעד

 :גערפ ןגעוװ ןזײװנָא עכעלטע ףַא רָאנ ָאד ןלעטשּפָא ךיז לעו'כ ,8
 ,-גערפ ענעסָאלשעג ךיוא רעטנוא רימ ןדייש ,לאלכיב סעזַארפ ַאב יװ .סעזַארפ
 ךיז ןלַײט ענעי יא יד יא .סעזַארפ-גערפ ענעפָא ןוא (ןצַאז-גערפ) סעוַארּפ
 : טייקיגערפ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןטיול ןּפיט יירד ףַא

 ,עגַארפ-דיישטנא 1
 ;? ןסייהעג ריד בָאה'כ וװ ןעוועג טסיב ;?ןעמוקעג זיא רע :ענעסָאלשעג

 ?ןופרעד רעצעמע ןיוש סייוו יצ
 ?רעײנ ַא ;?עקַאט ?ןטרָאד :ענעפָא

 טרעדָאפ רעפטנע סלַא .יצ, טרָאװגערפ ַא ןטלאהטנא ןעק עגַארפ-דיישטנא ןַא
 רעד ןופ גנורעזַאכרעּביא רעדָא ,"ןיינ ,עיא רעטרעװ יד ןופ םענייא רעדָא יז
 ןָא רעדָא עיצאגענ א ןופ בָאגוצ ןטימ ןוא עיצַאנָאטניא .טּפיוהאב ַא טימ עגַארפ
 .עמוקעג טינ זיא רע ;ןעמוקעג זיא רע ;ןינ ,עי--?ןעמוקעג זיא רע .םיא

 ּביוא ,עיצאגענ יד .עגארפ רעד ןיא ּווװ ,ןטרָאד רעפטנע ןיא טּביילּב טנעצקא רעשיגָאל רעד

 רע ;ןיב ;עי -- !ןעמוקעג זיא רע .עמגאטניס רעטריטנעצקא רעד וצ יז טמוק ,רָאפ-טמוק יז
 .(ןעמוקעג ויא שרעדנא רעצעמע -- ) ןעמוקעג זיא רע טיג ;ןעמוקעג זיא

 .עגַארפ:םיטשַאב .2
 ביילק ךיא זא ,ריא טסייװ ןענַאװנופ ;?ןעמוקעג ןיא רעװ .ענעסָאלשעג

 ?רעטַאעט ןיא ןייג ךיז
 ?רעגײזַא לפיו ?רעװ :ענעפָא
 וואר סָאד טמוק סָאװ ,טרָאװטעוטרַאפ-גערפ ַא טלאהטנא עגַארפ ַאזַא

 ףַא ןטיּברַאפ טרָאװטערטרַאפ-גערפ רעד טרעוװ רעפטנע ןיא .טרָא ןטשרע ןפַא



 קה ובא

 ךעלגיײװעג ;(טפעהאב ןצנַאג ַא רעדָא) טרָאװ ןקיגערפ-טינ ןקיכערּפשטנא ןא
 ןרעװ עקירעּביא יד ןוא ,טרָאװ ענעטיּבראפ סָאד זױלב רעפטנע ןיא טמוק
 :רעטרעװ רעד לָאמטּפָא טמוק ,טרָאּפשרַאפ טינ ןרעװ ייז ביוא .טרָאפשרַאפ
 .עגארפ רעד ןיא יו טרעקרַאפ רעדייס

 :ץג זיא'ס (:רעטּפָא) ;ןעמוקעג זיא רעטקָאד רעד -- ?ןעמוקצג זיא רעו
 .רעטקָאד רעד (:רעטּפָא ךָאנ) ; רעטקָאד רעד ןעמוק

 ;טַאלב ןיא טנעײלעג בָאה ךיא לייוו .סייוו ךיא - ?וטסייװ ןענַאוװנופ
 .טאלב ןיא טנעײלעג ּבָאה ךיא לייוו :(רעטּפָא)

 .עגַארפ-וויטַאנרעטלַא 3

 -ַאּפש יצ ּבולק ןיא טסײג ;?ןײנ יצ טעּברַא טָאה רע :ענעסָאלשעג
 ?טלייצרעד םיא טָאה עמ יצ ןעזעג ןיילא רע טָאה סָאד ;?ןריצ

 ?ןגרָאמ רעדָא טנייה ;?יז יצ רע :ענעּפָא
 סעמגאטניס עקיטראכײלג (רעמ רעדָא) ייוצ טלאהטנא ענַארפ ַאזַא

 ןיא ."רעדָא ,יצ , ךרוד ןדנוּברַאפ ןענייז סָאװ ,(ןטפעהַאּב ערעדנװַאב רעדָא)
 ןענעק ייּברעד ;יײז ןופ ענייא רָאנ סעמגאטניס עדייב טָאטשנא טמוק רעפטנע
 בולק ןיא טסיײג :ןרעװ טרָאּפשרַאפ עגארפ רעד ןופ רעטרעװ עקירעביא יד
 ,בולק ןיא (ייג ךיא) --? ןַהיִצַאּפש יצ

 :טינ םענעי רעדָא םעד 'טערטרַאפ, טרָאװטערטרַאפ:גערפ רעדעי ,9
 ,(טרָאװ-גערפ-טינ םענעי רעדָא םעד רעפט:ע סלא טרערָאפ .ה .ר) טרָאװ-גערפ
 :ןעגנוכערּפשטנא עקיזָאדיד ןקרעמנָא ןעק עמ

 ,ויטַאנימָאנ ןיא ןזעוו ןקידעבעל טינ ַא ןופ ןעמָאנ ַא טערטראפ ?סָאװ
 ַא ןופ ןעמָאנ ַא ןופ עליפַא) וויטאנימָאנ ןוויטאקידערּפ ַא ,וויטאד ,וויטַאזוקַא
 ןויטאקידערפ ַא ,(לקיטרא ןקימיטשַאבמוא ןטימ רָאנ רעּבָא--ןועװ ןקידעבעל
 סָאװ ;םיוב ַא -.?וטסעז סָאװ ;שיט ַא -?ָאד טייטש סָאװ : .ּפשיײב .ּברעוודא
 .קנַארק --?רע זיא סָאװ ;רעדיײנש ַא --?רע זיא

 -ַאקידערּפ ַא ּבױא) ןזעװ ןקידעּבעל ַא ןופ ןעמָאנ ַא טערטראפ ? רעוו
 ןטרָאּפשראפ טימ רעדָא ,לקיטרא ןקימיטשַאב ַא טימ רָאנ ןיא ,וויטַאנימָאנ ןוויט
 טמוק רעװ :.ּפשײיב ?ןעמעוו -- וויטאד-וויטאקַא ;(לקיטרא ןקימיטשאּב
 -ַאּפ ַא טערטראפ ?סעמעוו .ןעמלאק -- ?רע זיא רעװ ;עטַאט רעד --?סע
 -ײּב יד --?שיורעג סעמעװ ;סנַאסלגרעב -?קרעװ סעמעװ ;: .פשייב .וויסעס
 | .סרעמ

 ןקימיטשאב ןטימ וויטקעידא ןַא ןטערטיַאפ ?רעסָאװ ? רעכלעוו

 ןטימ וויטקעידא ןַא --?ַא רַאפ סָאװ ? רעסָאװַא ? רעכלעוװַא : לקיטרא
 ,.לקיטרא ןקימיטשאבמוא

 -דא-רעמונ ַא--?רעטלפיוו רעד .ןעמָאנלָאצ א טע
 ,וויטק

 ?ןיהּוו ?ּױו ?גנַאל יו ?ןעוו זיב ?ןעוונופ ?ןעוו
 :ראפ .װ .א .א ?סָאװ וצ ?סָאװרַאפ ?ןענַאװ זיב ?ןענַאוװנופ
 -אוניא רעדָא סעיציזָאּפערּפ טימ ןוויטנאטסבוס עקידנכערּפשטנא יד ןטערט
 ,ןטנאיר

 יזָאּפערּפ ַא טימ וויטנאטסּבוס ַא ,ברעוודא ןַא טערטראפ ?(יױזַא) יו
 :.ּפשייַּב .גדא "ןפור ,ןסייה, רעטרעװ יד ַאב ןעמָאנ ַא ,טנאיראווניא ןא ,עיצ
 יו ;טײקרעכיז רעגונעג טימ -?סױרַא רע טערט יװ ;ןייש - .?יז טגניז יו
 .ןעמלאק --? רע טסייה יװ ; סייוורענעגושעמ -- ? יז ןפיול

 ןוא "?ןָאט סָאװ, רעטרעווגערפ עטצעזעגפיונוצ ענימ רָאּפ ַא ךָאנ ןאראפ
 סָאד ,ברעװ ַא טערטראפ עטשרע סָאד ;(טריגוינאק ןרעװ) "? ןכאמ סָאװ,

 רעטרעווגערפ
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 -אנָאטניא-גערפ

 עיצ

 כוש

 ןעוט סָאװ ..ּפשײיב .ברעװדא ןַא טימ "ןיא , גנודניּב יד וואר סָאד עטייווצ

 ,טנוזעג זיא יז -.?יז טכאמ סָאװ ,ןרעקא יז -- ? יז

 ץעגרע ריא טייז ווו - ;?סעּפע ריא טכאמ סָאװ :ןרעו טקראטשראפ ןענעק רעטרעוװגערפ

 ? ןעמוק לָאמא ריא טעװ ןעוו ;?ןעווע ג

 -נָא ָאד לעװ'כ ,גנוגערפרעּביא זיא עגארפ ןופ עיצאקיפידאמ א ,0
 :גנוגערפרעּביא ןטרָאס ייווצ ןקרעמ

 טראוו םענענאטשראפ :טינ רעדָא ןטרעהרעד-טינ ַא ןגעוו גנוגערפרעביא 1
 -עטאק עשיטאמארג יד ביוא .דיײר רעשירעלייצרעד ןופ עפורגרעטרעוו רעדָא
 רעקיכערּפשטנא רעד טמוק ,טסוװאב זיא טרָאװ ןטגערפעגרעּביא םנופ עירָאג
 ,טרעהרעד זיא "ןיא,) ?וװ -- רעטַאעט ןיא ןעוװעג ןיב'כ :.ּפשייב .טראווגערפ
 ןלָאצּפָא ריד לעװכ ;(ןענאטשראפ טינ רעדָא טרעהרעד טינ זיא -- "רעטאעט,
 !? ןעוו -- לַאריועפ ןט-30 םעד

 עירָאגעטַאק עשיטאמארג יד ןעמיטשאּב וצ ךעלגעממוא רעּבָא זיא'ס ןעוו
 סלא טמוק ,טרָאװ םענענאטשראפ-טינ רעדָא ןטרעהרעד-טינ ןופ עמרָאפ רעדָא
 ןַא ַאב טערטרַאפ טרָאװ עקיּבלעזסָאד "?סָאװ, קידנעטש טרָאװגערפרעּביא
 ןא זיא'ס .טרָאװ ַא ןופ לייט ַא ךיוא ןוא עזארפ עצנאנ ַא ךיוא גנוגערפרעביא
 .טרָאװגערפרעּביא רעלאסרעווינוא

 גָאז ,ןרירָאנגיא יז טגָאז ?סָאװ .ָאנגיא  ןרירָאנגיא ,ךיא גָאז ,םיא ףראד'מ זא ןוא...

 .(.דאנ) !ןר-יר-ָאנ-גיא .ךיא
 ןטַײהרעדנוזאּב ענייק טלעטש סָאד רעּבָא .עגארפ א ןגעק ךיוא ןייז ןעק גנוגערפרעביא יד

 ?ּוװ - ?רעטאעט ןיא ןעוועג טסיּב :8 ש יי ּב ,(עיצאנָאטניא ןיא דיישרעטנוא ןַא רעשפע) רָאפ טינ

 (יוטסגערפ ,ווװ = )

 ףַא רָאנ טדנעװעג זיא סָאװ ,יד זיא גנוגערפרעּביא טרָאס רעדנא ןַא .2
 ,רענענַאטשראפ-טינ רעדָא רעטרעהרעד-טינ ַא ףַא טינ עקפאד ןוא עגָארפ ַא
 יז :רעפטנע םוצ עמאדקאה רעדָא טייבראפ ַא רַאפ טניד גנוגערפרעביא יד
 סָאװ--?יצימ סעּפע טכאמ סָאװ : ּפשייּב .רעדייסרעטרעוו ןטימ סיוא ךיז טלייט
 ? טכאמ יצימ

 -ערפרעּביא .עיצאנָאטניא:גערפ עשיפיצעפס ַא טָאה עזארפגערפ א ,1
 ןיא טָאה עגארפ עטקערידמוא ןַא .עיצַאנָאטניא עשיפיצעּפס ַא ךיוא טָאה גנונ
 -קערידמוא ַאב טרעװ ,טסּוװאב יװ) עיצאנָאטניא:גערפ ןײק טינ דייר רעקיור
 רעטרייצַאמע רעמ ןיא רעּבָא ,(ןבירשעג טינ ןכיצגערפ ןייק עגארפ רעט
 עטקערידמוא ןַא ךיז ןיא .טלאהטנא סָאװ ,עזארפ יד לָאמטפָא טמוקאב דיר
 : .ּפשייּב .עיצאנָאטניא-גערפ ַא ,עגארפ

 טימ ,"גנונעייל עלעיציפָא,) ןעמוקעג רע ןיא ןענאוונופ ,טינ סייוו'כ
 .(עיצאנָאטניא רעשירעלייצרעד

 ,טנעילעג יוזא טרעװ טפָא) ?ןעמוקעג רע ןיא ןענַאװנופ ,טינ סייוו'כ
 .(ןכייצגערפ ַא לָאמטפָא ָאד ןלעטש סרעגנאפנָא ןוא

 -סיוא ןַא רָאג זיא טפעהאּב רעד וװ ,"?סאלּב טסיּב וד יװ עז, :עליפַא

 ,רעקיפור

 --"?'?ןעמוק רע טעוװ יצ ,טגערפעג ּםיא טסָאה וד  :עזארפ אזא ןיא זא ,ךיז טייטשראפ

 -אּב ןצנאג םנופ טײקיגערפ רעד טימ ןדנוּבראפ (ןכייצ-גערפ רעד ןוא) עיצאנָאטניא-עגארפ יד זיא

 .(ץאזייּב םנופ טינ) טפעה

 :עגארפ ןייק טינ טייטאב עיצאנָאטניא-גערפ יד ןעװ ,ןלאפ ןאראפ ,2
 ןטימ ןײג וצ םוק ךיא (2 .ןעיירש ףיוא רעה --?ןעיירש ןרעהפיוא טסוד (1
 ןוא קעשָארּפ ןלעג םעד טינ רע טּפאכ ,רעטקָאד ןטירד ַא וצ קעשארּפ ןלעג

 היי רע



 עי

 (.לא .לָאש) ..? רעטיירק ןייק טינ רימ טביירשרַאפ ןוא טּפעצער םעד טינ טסיירעצ
 .עגארפ ַא טימ עגארפ ַא ףַא ןרעפטנע וצ געהנימ רעשידיי רעטנאקאּב רעד (3

 טנעצקא רעשיגָאל -ָאלָאכיסּפ) עשיגַאל רעמ רעדָא רענייא רָאפ טמוק עזארפַא ןיא ,3
 .רעטרעװ ערעקיטכיו יד ףא ןטנעצקא ערעקראטש .ה .ד ,ןטנעצקא (עשיג
 ילרעריפ ףַא ןרעװ טנעיילעג ןעק "ןטכידעג סנײטשפָאה ןעייל ךיא, : ,ּפשייב
 :םינאפיוא

 (וד טינ) ןטכידעג סנײטשּפָאה ןעײל ךיא
 (ייז רעטעלּב ךיא טינ) ןטכידעג טנייטשפאה ןְעייֵל ךיא
 (סנַאמצראווש טינ) ןטכידעג סנייטשפאה ןעייל ךיא

 (עזָארּפ טינ) ןטכידעג סנייטשפאה ןעייל ךיא
 : סעזארפגערפ טימ ןליּפשייּב
 (ןענאוונופ טינ) ? רע טרָאפ ןיהואוו
 (רע טייג טינ) ?רע טראפ ןיהואוו
 (יז טינ) ? רע טראפ ןיהואוו
 ;גָאלַאיד ןיא ןליּפשייּב
 ןָאטעג סע ּבָאה ךיא -- ?ןָאטעג סע טָאה רעוו
 סעָאט ַא טסָאה ןֵד ,ןינ- סעאט א טסָאה וד
 :גנולעטשנגעק ַאב ןליּפשיײב

 ןגיצ ייווצ רעדייא ,ןק ןייא רעסעּב

 גנוראפרעד רעמ ץלא ,ןראי רעמ סָאװ
 ּבער טימ ןיײז טעװ סָאד ,לעארסי לַאק טימ ןײז טעוװס סָאװ

 לעארסיי
 םיא ןַא יוזא ,םיא טימ יװ
 -קראטש ראפ ןיז אּב ןבָאה ןענעק סעמגאטניס עטריטנעצקא עקינייא

 ,עקאט ,עשז ,ןעד ,עקפאד ,סָאד ,ךָאד ,עליפא ,שזא :(ןעלקיטראפ רעטרעוו
 .א .א סעּפע ,סע ,רָאנ

 ,ךיז ּוצ טנעצקא ןשיגאל םעד רעּבירא-טיצ ?ןעד , טראוו סאד

 -עטאמ םעד ץוכא ןטלאהטנא סָאװ ,רעטרעװ עקיטייטאּב ךיוא ןאראפ
 "טסבלעז ,עפונ ,ןיילא, : גנוקראטשרַאפ ןופ סנאונ םעד ךיוא ,טייטאב ןלעיר
 .טריטנעצקא ןרעװ רעטרעו עכלעזַא .א .א

 -סיוא םאב טמוק סָאװ ,טנעצקא ןקראטש סרעדנוזאב אזַא ץוכא 4
 טנעצקַא ןא דיר רעקיור אּב ךָאנ טמוק ,עמגאטניס ַא ןכיירטשרעטנוא ,ןלייט
 .רוטאנ רעשיטַאמארג ריא ןּופ גנַאהּפָא ןיא עמגאטניס רענעי רעדא רעד ףא
 ;ברעװ א ַאּב לאפגיוּב א ךעלנייועג ויא עמגאטניס עטריטנעצקא עמאס יד
 בָאגוצ רעלאּברעװ רעד טריטנעצקא טרעװ ,ָאטינ טפעהאב ןיא זיא אזַא ןעוו

 טיעוו -- ָאטינ ךיוא ןענייז עכלעזַא ןעװ ;ןטנַאיראוניא ערעדנא עקינייא ןוא
 רעדא ּפיציטרַאפ א ויא-- אטינ ךיוא זיא אזַא ןעו ;ברעװדא רעד טריטנעצקא
 טרעוו ,ךיֹוא ןלעפ עכלעזא ןעוו ;עמרָאפ-ברעוו רעטצעזעגפיונוצ ַא ןיא וויטיניפניא ןא
 סרעדנוזַאב טינ ,לאמרָאנ ,ָאזלא ,ןּבײלב'ס .טוָאװנאזרעּפ סָאר טריטנעצקא
 ךיוא ,.דנא ןוא טרָאװלָאצ ,וויסעסָאּפ ,וויטקעידא ,טקעיּבוס רעד טריטנעצקא
 עליפא) טריטנעצקא טינ לאמרָאנ טביילב טרָאװטערטרַאפ א .רעטרעוופליה
 .(לאפגיוב א ןיא רע ןעוו

 -גיוב רעד יו טנעצקא ןקרַאטש ַאזא ןלַאפ עקינייא ןיא טמוקאּב עיציזָאּפערּפ א

 ,עקיּפָאק א ןָא ןּבילבעג) 663 ןָא ,(אד עלא ןענייז ,םיא רעסיוא) רעסיוא :לאפ



 ןופ זָאנּפיה

 עיגָאלָאנימרעט
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 רעד ראפ ןעװעג זיאס) חסקסת רַאּפ ,(טנאו ןָא פאק ךי גָאלש : רעבא

 .(טלעג ראפ ןפיוק :רעבא ,עמאכלימ
 ךיז טיצ סָאװ ,ץלא טימ עמגאטניס עטריטנעצקא יד לָאמטּפָא ןעמ טפור ץאז א ןיא 5

 רע שיג ָאל -- ץאז לייט ןקייעּבא םעד ןיא ,טאקידערּפ רע שיגָאל -- ריא וצ
 -ןשיטאמארג. ןטימ ןעמאזוצ טינ טּפָא טלאפ טאקירערּפ רעשיגָאל רעד סָאװ ,םעד ןיא .טקעיּבוס
 ןעמ לױו ,טקעיבוס "ןשיטאמארג , ןטימ ףיונוצ טינ טלאפ טקעיּבוס רעשיגָאל רעד ןוא ,טאקידערּפ
 -ָא בימ ר ע ט ַא סע זיא ןסעמערעדניא .ךארּפש ןוא קיגָאל ןשיוווצ ךורּפשרעדיװ א ןעזנײא
 .גנוניישרעד ע שי ג ָא ל



 .סעזארפ ןשיווצ גנודניּבראפ .צזו
 עזארפ ןײיא ַא טימ ּפַא ךיז טלייט רעטייוצ רעד ןופ עזַארפ ןייא שטָאכ 2

 ו די ד 9

 -קאטניס טקריװ גנודניברַאּפ עשיסקַאטניס ַא רָאפ טמוק ךָאד ,עיצאנָאטניא-לעטשּפָא רעפרַאש

 רער ףֵא ?'פ עטשיסקַאטניס רָאפ טמוק'ס ,טדערעג שרעדנַא ,סעזַארפ ערעדנוזַאב ןשיװּוצ
 ך ׂו א רשפ""= יז טקירד גנוקריוו עקיזָאד יד .רעטייוװצ רעד ףַא עזַארפ ןייא ןופ גנוקריוו
 :ןעגנוניישרעד ענעדיישרַאפ ןיא סיוא

 ןיא טראוודניב סעזַארפ עצנַאג ןדניברַאפ ןענעק רעטרעוודניּב עקינייא .רעטרעוודניב (}

 א ך עזארפ בייהנא .א .א "לשָאמעל ,עשז ,ןוא ,ךיוא, :ךיז ןשיװּוצ

 ...דָאלפוש עטצעל יד טנפע'מ יװ ,וצ קיאור ץנַאג טקוק רע ןוא :.ּפשייּב

 .סאי ַא דנַאל-ץעגרע ןיא ָאד ןיא ;עוױּפ-טקנוּפ ַא ןעוװעג זיא רעירפ - (.רעפ)

 ױזַא טינ טנייװעג טָאה רעדיו עשז עמַאמ יד ;(.רָאװ) ערעזָא ןא רעשפע ןוא

 .עזיוּפ-ףורסיוא ןַא זיא רעירפ--(.רּבא) ...רַאפרעד

 -רעד טצעי לע ךיא סָאװ ,עסיימ יד ןוא :טסקעט ּבײהנָא ןיא עליפא לָאמא טמוק "ןוא;

 ?שיערּבעה ןופ גנוקריוו --- (.רעפ) ...עסיימ עכעלרטדנואוו שילרעטסיוא ןא זיא ,ןלייצ

 ןטסטּפָאמא סלאפנדעי רעדָא) עקפַאד עליפא ןעמוק רעטרעוודניב עקינייא

 ;?רעשיוי ןוא ,ונ-ב-) ?רעשיוי ייַא :.ּפשיײיב .א .א "טנייה ,ייא , :עזױּפ ַא ךָאנ

 .(.לֹא .לָאש) !ןָא ךיז טעז ריא סָאװ ,ןשטנעמ יד טנייה

 רערייסרעטרעװ "ס,--סקיפערּפ ןָא טרָא ןטשרע ןפַא טרָאװנָאזרעּפ :רעדייסרעטרעװ (2

 רעקידרעטעּפש רעדָא רעקידרעירפ רעד טימ גנודניּברַאפ ןופ ןעמיס ַא זיא

 - (.סינ) "ןסעזעג ןרעדנַא ןגעק סנייא טייצ ַא רימ ןענייז : .ּפשייב .דייר

 יעזױּפ-טקנוּפ ַא ןעװעג זיא רעירפ שטָאכ ,גנוצעזרָאפ ַא זיא סע זַא ,טזייוו

 ַא ןופ ּבײהנָא ןא זיא'ס .(.לא .לָאש) *? טנייפ םוטעמוא ןעמ טָאה ןדיי זא ,ריא טגָאז,

 -ומש א ןופ גנוצעזרָאפ ַא ןופ רעטקאראכ םעד וצ םיא טיג רעדייס-רעטרעוו רעד רעּבָא ,גָאלָאנָאמ

 "...ןדיי זא ,טגָאז ריא , :ןעוועג טלָאוװ'ס ןעוו ,ןעװעג טינ טלָאװ סָאד .סע

 עטראּפשראפ ;,ה .3 ,גָאלָאנָאמ רעדָא גָאלאיד ַא ןיא סעמגאטניס עטרָאּפשרַאפ 63

 --.סעמגאטניס :גָאלאיד

 -ירפ ןופ גניקריוו ?רעט /ַא ,טעּפש יװַא ןענַאװנופ --
 סעזארפ עקידרע .טניוו ןופ ג

 ?טניוו ןופ טכארּבעג סָאװ ןוא

 .עירעי א -

 ָ? סָאװ זַא --

 .(יסינ) טזָאלעג גרַאּב םוצ ךיז טָאה'מ --

 -טעב סָאד .ןכָארּבעצ לבעמ סָאד .םיא ןעמ טָאה טריבארעג :גָאלָאנָאמ
 יז ןעמ טָאה ןגָאלשעג רָאנ ןעמונעצ טיילק ןופ עריוכס יד .ןסירעצ טנַאװעג
 ץאז ַא אּב יװ - (ּברעוװפליה ןופ גנורָאּפשראפ) ױּבצַאז רעד .(.לא .לָאש) טינ
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 -אּב סע ןענייז עיצאנָאטניא רעד טול רעבָא ,סעמגאטניס עקיטראכיילג טימ
 .סעזַארּפ ערעדנוז

 :.ּפשייב .לקיטרא רעקימיטשַאּב ןוא טרָאװטערטראפ רעשיראפאנא 4 412 עז
 יד ךעּבענ טרעמָאי .סױרַא יז טריפ ןוא עמָאשענ יד טמענ סעמאש רעד ןוא 4 וי שירָאּפאנא

 יז רע טגערפ ? יװַא וטסנײװ סָאװ - .לזַאמ ריא ףא טגָאלק ןוא עמָאשענ א רעקימיטשאב
 יד ןוא (עמָאשענ יִד ,סעמאש ךעֶד) לקיטרא רעקימיטשַאּב רעד .(.רעפ) יד ןציטש לקיט
 סעזארפ יד ןעװ ,ןעװעג ךעלגעממוא ןטלָאװ יִז ,ךֶע ןעמָאנָארּפ עשירָאפאנא ןופ גנודניברַאפ

 רעד) ןיילא ייז ;עקידרעירפ יד טימ ןוא ךיז ןשיװּוצ ןדנוברַאפ ןייז טינ ןלָאז סעזארפ
 .גנודניּבראפ ַאזַא ןופ ןעלטימ עקַאט ןענייז (ןעמָאנָארּפ יד ,לקיטרא



 -רעסיוא ןוא עקיכארּפשדמערפ .צזוז

 ,דייר ןיא ןטנעמעלע עקיכארּפש
 עקיכארּפשרמערפ ; ןכיילגרַאפ רימ ןעוו ,7

 ןיא ןטנעמעלע ,ךַאנַאט ןופ קעסָאּפ א טגָאז עיוועט
 2 שיא בלּב תובשחמ תוּבר :קעסָאּפ םעד טגָאז עיװעט
 --שיא בלּב תובשחמ תובר :טגָאז עיוועט

 טײהרעדנוזַאּב םוש ןייק ןיא עוַארּפ רעטשרע רעד ןיא זַא ,רימ ןעעז
 -רָאנ א ןיא "טגָאז, ּברעװ םוצ "קעסָאּפ ַא, לַאפגיוּב ןופ גנויצַאּב יד ,ָאטינ
 "טכער יד טימ,) "קעסָאּפ םעד, אֹּב טמוק עוארפ רעטייוצ רעד ןיא ;עלאמ
 סעבַאר, עּפורג-רעטרעװ עשידיי-טינ א (ןגָאז וצ ױזַא ,עיציזָאּפא ןַא ןופ
 -עװעג יד טָא ןיוש טמוק עזַארפ רעטירד רעד ןיא ;"שיא וװעלעּב סעװָאשּכאמ
 ,ָאזלא ןעעז רימ ."טגאז, אב לַאפגיוּב ַא ןופ טכער יד טימ עיציזָאּפא ענעז
 -מאק-ןעגנאלק רעשיריי-טינ א ןסײרנײרַא ךיז ןעק דיר רעשידיי ַא ןיא זא
 ךרוד טינ ,ךיז טייטשרַאפ) דיר רעצנַאג רעד טימ ןטפעהַאב ךיז ןוא סקעלּפ
 ךיוא ,עיצאנָאטניא ךרוד ןוא עזַארפ ןיא טרא ןייז ךרוד זיולּב -- סעמרָאפ
 רעשידיי רענעי רעדָא רעד וצ ןייז ךעלנע לָאזס זַא ױזַא ,(טסק:טנָאק ןכרוד
 .עיציזָאּפא ,לאפגיוּב--עירָאגעטאק רעשיסקַאטניס

 -ןעגנאלק רעד יצ ,סנייצלא זיא טקנוּפדנאטש ןכעלכארפש-שידיי ןופ זַא ,ךיז טייטעראפ

 ןגָאז ןעק עמ .ןעגנאלק טאלג זיא'ס רעדָא ,ךאוּפש זיא טינ רעכלעוו ַא וצ טר?העג סקעלּפמָאק

 עיוועט , יו ,עיצקורטסנָאק עקיבלעז יד טקנופ ןייז טעװ סָאד ןוא ,"שיא עּב אמ אר :טגָאז עיװעט.
 .*שיא וועלעב סעווָאשכאמ סעּבאר :טגָאז

 --שיא בלב תיבשחמ תוּבר :גנוניישרעד רעקיּבלעזיעד ןופ סעירָאגעטאק ערערנא ןופ ןליּפשיײיּב

 רעטרעוו יד ;(.לא .לָאש) עריוט רעקיליה רעד ןיא ןּבירשעג זדנוא אּב טייטש ,ךיז טכוד ,יוזא

 -אּב לָאמטפָא טרעוו "ָאווק-סוטאטס , קירדסיוא רעד ;עשיערּבעה ןענייז "שיא בלּב תובשחמ תוּבר ,
 :קעסָאּפ רעשיערּבעה א זיא שיא בלּב תובשחמ תוּבר ;טצונ

 ;קישטרעּפ טסייה רע ;ןקישטרעּפ ןעמָאנ ןטימ טסייה רע ;ןעמָאנ ןקיסאּפ ַא טימ טסייה רע
 ;ןםיא טסאפ *קישטרעּפ, ןעמָאנ רעד

 ;"ישילשאה ןימָאיניּב סעָאסַאמ , ןעייל'כ ;"ישילשאה ןימָאיניּב סעָאסַאמ. ךוּב םעד ןעייל'כ

 8008 חק סיקסוװָאקַאיַאמ טנעיילעג גָאה'כ

 ."סיוּבאר , טכאמ טרָאװ סָאד

 -ךארּפש-רעסיוא ןוא ןטנעמעלע-ךארּפש ןשיווּױצ *סרעלטימראפ , סלא זא ,גנירג ךיז טקרעמ'ס

 ןטערט ,גנודניּבראפ עכעלריטאנמוא ,ךיז טכוד ,אזא ךעלגעמ ןכאמ סָאװ ,רעטרעװ סלא ,ןטנעמעלע

 ,ןפור ,ןסייה ,ןגָאז :ננוצונאּב-ךארּפש ןופ עפוג סעצָארּפ םעד ןענעכייצאּב סָאװ ,רעטרעוו יד סיורא

 .גדא (טייטאב סגכייצ-טפירש סקעלּפמָאק רעד ,ה ,ד "טכאמ טרָאװ סָאד.) "ןכאמ, ,ןרעוו ,טרָאװ

 ,גרא זרעפ ,קעסָאּפ ,ןעגניז ,ןעיירשסיוא :רעטרעװ ערעלעיצעּפס ךיוא

 ןש יװּױצ קע ליכ רעלעיּפיצנירּפ ןייק ָאטינ זיא טקנוּפדנאטש ןכעלכארּפש ןופ וא ,קידנ:טשראפ

 ןטנעמעלע-ךארּפש ןשיוּוצ ןוא ךארּפש טימ גנודניּברַאפ אזא ןיא ןטנעמעלע עכעלכארּפשרעסיוצ
 זא .ה .ד .גנורניּבראפ רעּבלעזרעד ןיא



 רייר עטריטיצ

 עיציזָאּפא סלא

 דייר עטריטיצ

 -יטנאטסּבוס סלא

 עּפורג עטריוו

 -אּב סלא ,טרָאװ

 ןופ טינ גנונעכייצ

 רָאנ ,ףירגאּב א

 ןיילא ךיז ןופ

 ןעמענקרעוו

 -בוס ,רעטרעוו

 וצ טרינידרָא

 *ןפור , ,"ןסייה,

 רעדייסרעטרעוו

 עיצאנָאטניא ןוא

 גנוריטיצ אּב
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 ןוא ,שיא בלּב תובשחמ תוּבר : טגָאז עיוועט
 שטייּב א ןּבאה ףראד דרעפ עטסעּב סָאד :טגָאז עיוועט

 עילָאר יד דיר עטריטיצ יד טליּפש ןלאפ ערייב ןיא :סנייצלא טריאווטסנָאק ןענייז

 לאפגיוב א ןופ טכער יד טימ קיטש-דייר א ןיא טמוק סָאװ ,סקעלּפמָאק ןקיצארּפש-רעסיוא ןא ןופ
 ,רעהא דייר עטריטיצ ןגעו ערעל יד ןגָארטּפָא קיטיינ ראפ טלאה'כ סָאו ראפ טָא .גדא ?טגָאז, אּב
 .רייר ןיצ ןטנעמעלע עקיכארּפשרעסיוא ןגעוו לטיּפאק ןיא

 :ןריטאטסנָאק ַאולא ןעק'מ

 ,ג .ד .א "ןרעפטנע ,ןגערפ ,ןעיירשסיוא ,ןלייצרעד ,ןגאז , רעטרעוװ יד ַאּב
 -נא) עכעלכאוּפש ייס ,ןסקעלּפמאק-ןעגנַאלק זיא טינ עכלעװ ןעמוק ןענעק
 לָאצ רעטצענערגַאבמוא ןַא טימ קידנזָאלסױא ןוא עמעפראמ ןייא ןופ קידנבייה
 עכלעוו ,עקיכארּפשרעסיא ןוא עקיכַארּפשדמערפ ייס ,(סעזארפ ערעדנוזאּב
 -עגסיוא ,טלײצרעד ,טגָאזעג; טרעװ סָאװ ,סָאד ןבעגרעּביא ךעלטקניּפ ןפראד
 (רעטקעריד רעדא רעטריטיצ אזַא ןופ גנודניּברַאפ יד .װ .א .א ?ןגירש
 םעד לאפ םעד ןיא טסיה רעכלעװ) טסקעטנָאק ןקירעּביא ןטימ ךייר
 -רעטרעװ ןוא עיצאנָאטניא ןופ ףליה רעד טימ רָאפ טמוק (ךייר סרָאטוװא
 : ,רעדייס

 ,טרָאװ, רעטרעװ יד ַאּב עיציזָאּפא סלא ןעמוק ןעק דיר עטריטיצ
 ;טצונַאב טפָא טרעוו "ָאווק-סוטאטס, קירדסיוא רעד; ;,ג יד .א "סיזועט ,עגַארפ

 ."ןריישראפ ןרעװ ןענאטשרַאפ ןעק "סנייז ןרעדעי , סיזעט רעד

 :טפעהַאברעטרעוװ רעטריוויטנַאטסּבוס סלַא ןעמוק ןעק דיר עטריטיצ

 -עסיז-עמאמ-םעליוא-לעש-עניוּביר יוא, ןפיט:ןפיט .ַא סױרַא טזָאל . . ,
 .(.לא ,לאש) "! עיירטעג-עקיצרַאה

 ױזַא טינ רָאפ ,סעמע ,ןעמוק סָאװ ,סעזַארפ עכלעזַא ךיוא ןרעהעג רעהא

 טרָאװ סאד-=) ברעװדא ןא זיא "סייוו; :רעכיּב-קיטַאמארג ןיא יװ ,ןּבעל ןיא

 ;(טריטיצ טינ זיא "סייוו, ּוו ,"יינש ןיא סייוו, .גרפ ;ברעװדא ןא זיא "סייוו,

 טניד סָאװ ,טַאראּפַא אזַא טסייה "ןָאפעלעט, ;ּפ ַא טימ ךיז טביירש "ןגָאוּפָא,
 ,"...טארַאּפַא אזא זיא ןָאפעלעט ַא :גרפ) ךעלאהעמ ןטייוו ַא ףא ןדייר וצ
 רעד ;"?"רעזַאכ, רעזַאכ ַא טסייה סָאװראפ, ;(ָאטינ ןיא גנוריטיצ ןייק ווו

 ןופ ןעמָאנ א ,ךארּפש רעד ןיא לַאמרָאנ זיא'ס יװ ,ָאד זיא "רעזַאכ,ת רעטשרע

 "רעזַאכ, רעטיײװצ רעד ,רָאפ טינ ןטײהרעדנוזַאב עניק טלעטש ןוא ךַאז ַא
 -ראפ סלַא טינ ,ןעמַאנ םעד ןופ ןעמָאנ סלַא ,ןגָאז וצ יױװַא ,סױרַא ָאד טערט
 םענעגייא ןייז ןופ רעטערטרַאפ סלַא רָאנ ,גנולעטשראפ ַא ןופ רעטערט
 .דנַאטשאּב ןכעלגנַאלק

 ןדיישרעטנוא רעבָא ןעמ ףוַאד ָאד .א .א קרעװ ןופ ןעמענ ךיוא ןרעהעג דייר עטריטיצ וצ
 ןיוש ךיז ןליֿפ יז זַא ,ךַארּפש רעד ןיא טרעגריּבעגנייא ליפ יוזא ףא ןיוש ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעטרעוו
 טנועל רע--"סנזַאכ םעדיסיײּפ לטָאמ , טנעייל רע :גרפ .ןטנעמעלע עדמערפ ןייק רַאפ טינ ןטולכאל

 .ערָאמעג

 -רַאוּפש ןשינַאגרָא ןוא גנוריטיצ ןשיוװצ ץענערג ןפַא טייטש סָאװ ,עיוָאגעטַאק ַא ךָאנ
 ,"ןסייה, טרָאװ םַאֹּב ,ןעמענ-ןגייא ןייק רַאפ סינ ןעניד סָאװ ,רעטרעוו ןופ ץונַאּב רעד ויא ,ץונַאב
 סָאד טָא ;(גנַאזעג רעסעמע ןא זיא גנַאזעג רעד טָא) !ןעגנוזעג טסיה סָאד טָא :רעגייטש ַאזַא ףא

 ?רלַאב ריד אֹּב טסייה

 רָאנ טינ ןעניז ןיא רימ ןּבָאה ָאד םירָאוו ,גנוניישרעד - ץענערג ַא רַאפ סע טכארטַאב ךיא
 ףֹא רעדָא ןדמערפ ַא ףא טרָאװ עשידיי סָאד ָאד ןטייּבראפ ;טרָאװ ןטריטיצ ןופ טייז עכעלגנאלק יד
 ןטריטיצ ןופ גנודניבראפ! "עשינַאגרָא , ןייק זיא ךָאד ןוא ,טינ ןעמ ןעק ןעגנאלק עקיכארּפשרעסיוא
 ןרעוו קיטרַאּפ טעװ סָאד , -ןוא ??רלַאּב ריד ַאּב טסיײה סָאד , .גרפ ;ָאטינ "טסײה, טימ טרָאװ
 ??רלַאב

 רעד טימ סענייכשיב ךעלנייװעג ךיז טלעטש דיר עטריטיצ 8
 רייר עטריטיצ יד ּביוא .דייר ןיא יז ןסילשנייא םוצ טניד סָאװ ,עּפורגרעטרעװ
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 -ייווצ ןופ עיצאנָאטניא עשיטסירעטקַאראכ ַא טמוק ,רייר סרָאטװא ןכָאנ טמוק
 יד :עיצאנָאטניא ערעטריצילּפמָאק ַא טמוק--דייר סרָאטװַא ןראפ ביוא ;טקנוּפ
 ןפַא ןגָארטעגרעבירַא לָאמטּפָא טרעװ דייר רעטריטיצ רעד ןופ עיצאנאטניא
 .ב .צ .דייר סרָאטװא

 ,ךיז טביירש יױזַא- טגערפעג יז רע'ט ?סעמרַאװ ןסעגעג ןיוש טסָאה וד
 :ױװַא סע ךיז טגָאז ןגָאז רעּבָא

 ?טגערפעג יז רע'ט ,סעמראוו ןסעגעג ןיוש טסָאה וד
 ןַא רַאפ ךיז יז טנכער ,סרָאטװַא ןרַאפ טמוק דיר עטריטיצ יד ןעוו

 םעד .ה .ד ,רעדײסרעטרעװ ןיפ טכיזניה ןיא דייר סרָאטװַא ןיא ?טרָא;
 .טרָאװנָאזרעּפ ןטימ ןָא ךיז טביוה דייר סרָאטװַא

 -וסּפ עשיערּבעה רעד ןיא שידיי ןיא טנעמעלע רעקיכארּפשדמערפ טרָאס רעדנַא ןַא ,9
 ןפירי ןיא 5? ןטריטיצ סלַא טינ ,טסקעט (ןשיערבעה ןטסטּפָאמא) ןדמערפ ַא ןופ ץונַאב
 טגָאז ,םירפס רכומ עלעדנעמ רמא :שטייטרַאפ ןשידיי ןייז טימ לעלארַאּפ רָאנ
 טריפ טָאג ױזַא יװ - בוט יכ 'הל ודוה ;(.רבא) םירָאפס:רעכױמ עלעדנעמ
 -דנַאטש ןכעלכארּפש-שידיי ןופ וא ,ךיז טיײטשרַאפ .(.לא .לָאש) טוג יא יווא
 ףראד עמ ;ןרעװ טריזילאנַא טינ טסקעט רעקיכארּפשדמערפ רעד ןעק טקנוּפ
 טימ ןעמונראפ לײט א ויא עוַארפ רעד ןוא רעד ןיא זַא ,ןריטאטסנָאק ראנ
 .עיצַאנאטניא אזא ןוא אוַא טָאה רעכלעוו ,קירדסיוא ןקיכארּפשדמערפ ַא

 עליכארפשרעסיוא ןשינַאגרָא ןא רַאפ ןטלאה וָאר סָאד ןעמ ףרַאד סעיצקעירעטניא ,0
 / ןעגנאלק  ,קינזטסּוװאּב טכַארּבעגסױרא ןרעװ ייז ןעו סעכָאּפַאה-לָאכעל ,דייר ןופ לייט
 ,קיטַאמארג עטלא יד יװ ,ןרעטנָאלּפ טינ רעבָא ףרַאד עמ .קידגליוו-טינ טינ

 -רעסיוא ןא ןדליב עטצעל יד ,ןעגנוכַאמכָאנ-גנאלק ןוא סעיצקעירעטניא
 לָאמטּפָא ,רייר ןיא ןסיירניירא ךיז ןענעק ייז שטָאכ ,טנעמעלע ןקיכארּפש
 ןּבעגעגרעּביא ...:טנַאיראוװניא רעדָא ּברעװדא ןא ןופ "טכער יד טימ,
 לזדלעה םנופ לוּב לוּב לוּב טעקלוּכעג ןּוא לשעלפ יד ןרעדנַא םעד רענייא
 -ּפירט ּפָארט:ּפירט ןיײרלרעּפ ןגער א ןוא ;(.לא .לָאש) ןיירא ליומ ןיא ךיילג
 ,(ּבײל .מ) ןייג ןָא-טּבײה ּפָארט



 -אמרָאפ ערעסָאוװו

 ,גנאלק וצ טייטאּב ןופ--גנוטכיר עטייווצ
 ענעדיישראפ ןעזעג רימ ןּבָאה "גנוטכירה רעטשרע רעד ןיא ,1

 עלאמרָאפ ,ןסקיפא ךרוד טקירדעגסיוא ןרעװ סָאװ ,ןטייטאּב עלאמרָאפ ןטרָאס ןרעוו ןטייטאב על
 ,ץאופיונוצ ַא ןופ ןלײטדנַאטשאב ןופ ןוא רעטרעװ ןופ) רעדייס ,רעטרעוו וי יי 2

 שידיי

 04 עז

 -ימעגלא) עטסקיטכיװ יד ןריציפיסא"ק ךיא ווּורּפ טשרע .א .א עיצאנָאטניא
 ,ןקירדסיוא עכעלגנאלק ערעײז טל טינ ןטײטאב עקיזאד יד ןופ (ערענ
 טינ ןעק עיצאקיפיסאלק אזא .רוטַאנ רעכעלטײטאב רענעגייא רעייז טול רָאנ
 קרַאטש ןעניײז ןטײטאב עלאמרָאפ עכעלכארּפש יד לייו ,טאלג גונעג ןייז
 .קיטראנגייא ןוא קיטראנדיישראפ

 .ןעגנויצאּב עוויסקעיבָא

 .גנּווט ,ןעמיס ,דנַאטשנגעג .א
 -,דנאטשנגעג 4

 ,טסי-- ,רָאטא-- :עיסעּפָארּפ ,גנווט טול טריוירעטקַארַאכ ,ןָאזרעּפ (1 ,2
 .הענ- ןרעל  ירע-

 טסי - ,קא - :ךירטש-רעטקַארַאכ טול טריזירעטקַארַאכ ,ןָאזרעּפ (2

 .("ןאמלרייא ,) ןצַאזפיונוצ ;קינ-- ,(טסימיטּפָא)

 דילגטימ רעדָא ערעל ַא ןופ רעגנייהנָא סלא טריזירעטקַארַאכ ,ןָאזרעּפ 3
 .טסי-- :עיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ

 .טסי- - סקיפוס -| יטנַא סקיפערפ :ערעל ַא ןופ רענגעק
 -ירעמַא) רע- :.גדא טָאטש ,דנאל טול טריזירעטקאראכ ,ןָאזרעּפ (4

 .(ןרענאקירעמא ---ןימ .לבייוו ,רענַאק
 --ֿפיטש,--רעטלע ,--רוא :טּפַאשעװיורק טיול טריזירעטקַארַאכ ,ןָאזרעּפ (5

 ןופ רעדילגטימ--"סענאמגערּב ,) סעמרָאפ-לָאצרעמ ;(עמאמ-עמאט) ןצאזפיונוצ
 .(ןאמגערב עכַאּפשימ רעד

 לעיצעּפס) רעלַאיצָאס רעד ןיא טרָא טיול טריזירעטקַארַאכ ,ןָאזרעּפ (6
 ,--עציו ,- יכרא .,--רעטנוא ,-.רעּבױא :עיכרארעיה (רעוויטארטסינימדַא

 .--סקע
 =דַא : םינָאמיס ערעדנַא ענעדיישרַאפ טול טריזירעטקאראכ ,ןָאזרעּפ (7

 .ואא קינלאזעמילש ,שטנעמטימ ,רעכָאּב-עװישעי ,טנאסרוק ,טאסער

 ,ן- ,עק- :טכעלשעג ןכעלּבײװ ןטיול טריזירעטקאראכ ,ןָאזרעּפ (8

 .א .א עט--



 = אפכ ==

 ןופ ןפַאשעג לָאמא טרעוו ןָאזרעּפ ַא ןופ ןעמָאנוצ רעדָא ןעמָאנ-ןגייא (
 .לקיטרא ןקימיטשאּב ןופ גנוריימסיוא ךרוד ןעמָאנלאלק ַא

 ךרוד לָאמטּפָא ךיז טמוקַאּב---ןעמָאנפָאײש סלַא טלעטשעגרָאּפ ,ךַאז ַא 0

 . ,לקיטרא ןקימיטשַאבמוא ןופ גנודיימסיוא
 -אבמוא ןופ ץונאב ןכרוד--טרָאס סלַא טלעטשעגרָאפ ןעמָאנפאטש (1

 .לקיטרַא ןקימיטש
 רעטריוויטנאטסבוס :ןעמיס ַא סעּפע טול טריזירעטקַארַאכ ,ךַאז ַא 2

 ץראווש) וויטנאטסבוס סלא טצונאּב ברעוודא ,(סנירג ,עטוג סָאד) וויטקעידא
 .(םוטנגייא) םוט--,(גראווטלא) גראוו-- ןסקיפוס ,(סייוו ףא

 -וצ ,רע--,ל--,רָאטא--:קעװצ ןטיול טריוירעטקאראכ ,גייצעג ,טאראּפא 3
 .(ןישאמיינ ,לּפעטנשקַאל ,ךוברעל) ןצאזפיוג

 -לּפע) ץַאזפיונוצ :ףָאטש ,לאירעטַאָמ ןטיול טריזירעטקאראכ ,ךַאז ַא 4
 ,(ןאּבנזייא ,סאווק

 -יּבמָאק ,(ץַאלּפליּפש) ץַאזפיונוצ ,יירע-- :עיצוטיטסניא ,טלאטשנא 5
 .סעיצאיווערּבא עטרינ

 .לקיטרַא ןקימיטשאּב ןטימ ווָאר סָאד ,םוי- :ערעל 6
 .עיגָאל-- ,קי-- : טפאשנסיוו (
 ,("שידייפ) שי- :ךַארּפש (8
 -פָאק ,רעיירד) רע-- :םוכס ןטױל טריזירעטקאראכ ,עמוסטלעג (9

 .(רעייה
 -טסברַאה :ןעירעטירק ענעדיישרַאפ טיול טריזירעטקאראכ ,ךַאז ַא 0

 -יבעש וועלעק ,סעּבאשגעניוא ,עלעגייפגניז ,דילגנילירפ ,טָאלפטפול ,רעטעװ
 ,םיװָאלק

 ,ןעמיס 2

 .ךיז רַאפ ןײלא ןעמיס .ג ,2

 .(דלָאג ןופ) 'ןופ , עיציזַאּפערּפ ,ןרע-- ,ן-- :ןופ טכאמעג (
 .ךעל -רוצ ךעלע

 (ךַאד ַא טימ בוטש ַא) 'טימ, עיציזָאּפערּפ ,עטא-- :טלאהטנא .טָאה (3
 .(לופטכארּפ ,קיצרעהנּפָא) ץַאזפיונוצ

 :ָאּפערּפ ,(רעּפרעק סנשטנעמ םעד) וויסעסָאּפ :ןצנאג ַא ןופ לייט א (4
 (שיט ַא ןופ ךעלסיפ יד) "ןופ , עיציז

 .(עריד סערָאס) וויסעסַאּפ : טייקירעהעג (5
 .(רעטעּברא רענַאקירעמא ןַא) רע-- :טָאטש ,דנאל 6
 .(עלעשיט ,לשיט) עלע-- ,ל-- :סיירג עכעלנייוועג יד יו רענעלק (
 וויטאד ,(סנזאכ םעד לטָאמ ,רעדורב סעשיומ) וויסעסָאּפ : טפאשעוויורק (8

 .(רעדורב ַא רימ זיא רע)
 ןיק טעליּב ַא ,ןעמָאנ סנינעל :סעקיטסירעטקאראכ ענעדיישרַאּפ (9

 .ףרַאד עמ יװ גנַאג ַאזַא ,וועיק

 .ןעמיס ַא ןופ עיצאקיפידָאמ ,2 4

 ,--טינ ,--מוא :ץאזנגעק (1
 רערעטלע ןַא) עמרָאּפ.וויטאראפמָאק ,עטאווע-- ,ךעל-- :גנוכאוושּפָא (

 ."קינייוו ,שּפיה ,ץנַאג ,לסיבַא, רעטרעװ ערעדנוזאב ךיוא ,(שטנעמ
 קיטאמארג 3
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 -גוזַאּב ךיוא ,(טניירפ רעטסעּב) עמרָאפ .וויטאלרעּפוס : גנוקרַאטשרַאפ (3
 ,וצ ,רעײז ,טסכעה ,ךעלנייוװעגמוא ,(עדאווא ןוא) עדאווא , ,רעטרעװ ערעד
 1 ."טכער

 .(רעסערג) רע-- ; ךיילגרַאפ (4

 .(רעטסנעש) רעטס-- .:גנוגיײטשרעּביא (5

 -לצועג:שיטילָאפ) ץאזפיונוצ :םינָאמיס ייוצ ןופ גנודניּברַאפ (6
 .(ךעלטפאש

 -לעֶה) ץאזפיונוצ :ןעמיס ַא ךרוד ןעמיס ַא ןופ ננוריזירעטקַארַאכ (7
 .(ןירג

 .ןעמיס ַא ןופ גנויצאב .ס ,5

 : ןעיצאב ךיז ןעק ןעמיס ַא
 ,ךַאז ַא וצ (1
 ,ןעמיס ַא וצ רעדָא גנווט ַא וצ (2
 ,גנווט ַא וצ ןוא ךאז א וצ קיטייצנייא (3
 .("ןעמיס רעטולָאסּבא,) טינרָאג וצ (4
 ךָא ןוא גנוריטאטסנָאק ַא טימ ןרעװ טקירדעגסױא רע ןעק ,םעד ץוכַא

 לא | :עמישער ַאזַא ךיז טמוקַאב'ס .ריא
 :גנוריטאטסנָאק ןָא ,ךַאז ַא וצ גנויצאּב ןיא ןעמיס .1
 עקשיפ ,ענייש ַא יורפ ַא ,יורפ ענייש ַא :סקיפוס רעשיוויטקעידַא .א

 ,רעמורק רעד
 -ּבוס ןכָאנ ברעוודא) רעדייסרעטרעװ ןסיוועג טימ עמרָאפ:ברעוודא .ב

 ,יורפ ַא :(גנורעדנוזּפָא) עיצאנָאטניא רעסיוועג טימ וָאר סָאד ןוא (וויטנאטס
 .טלעו רעד ןיא רענייק יװ ןייש

 ןטימ ןעמיטשטימ וויטקעידא רעד ןעק ןעמָאנּפָאטש | ןעמָאנסָאמ אב .ג
 . .ייט זָאלג עסיז ַא :ןעמָאנסָאמ

 ,ברעוודא-וויטקעידא ךרוד טינ ןרעו טקירדעגסיוא ןעק ןעמיס רעד .ד
 .ועיק ןייק טעליּב ַא :.א .א עיציוָאּפערּפ טימ וויטנאטסּבוס ךרוד רָאנ

 ;ןייש ויא יורפ יד :גנוריטאטסנָאק טימ ,ךַאז ַא וצ גנויצאב ןיא ןעמיס 2
 .טרעטיצרַאפ טּביילב םעליוא רעד ;ענייש ַא זיא יורפ יד

 :גנוריטאטסנָאק ןָא ,ןעמיס א ןּופ רעדָא גנוּוט ַא ןופ ןעמיס 3
 ,ןייש ןעגניז :ברעוודא-וויטקעידא אב רעדָא ,ּברעװ א אב ּברעװדא .א

 .רעקידנעגניז ןייש ַא
 .טייהרעליטש סעומש ַא ,טייהרעליטש ןסעומש :טנאידאווניא .ב

 טעּברַא יד :גנוריטאטסנָאק טימ ,ןעמיס ְרעדָא גנווט ַא ןופ ןעמיס 4
 .ןייש זיא גנַאזעג רעד ,טוג ןיא

 רויטקעידא -- גנוּוט ַא וצ ןוא ךַאז ַא וצ קיטייצנייא ןגָארטעגּפָא ,ןעמיס 5
 ןקנַארק ַא םיא ףערט'כ :גנויצ רעלעּפָאט טימ

 ,קנארק םיא ףערט'כ :גנויצ רעלעּפָאט טימ ברעוודא

 .קנַארק ןשטנעמ ַא ןפערט :וויטיניפניא אּב--גנוריטאטסנָאק ןָא

 -ּפָא) םזי-- ,(טייהיירפ) טייה-- :טקעיבוס רעדָא טקעיבַא סלַא ,ןעמיס 6
 טפאש-- ,(טייקנייש) טייק-- ,(שינרעטצניפ) שינ-- ,(יירעזאכ) יי-- ,(םזימיט
 ;("טיירב יד ,סיירג יד,) ןעמיס-לונ רעדָא גנוגייב עטסקינעװניא ;(טפַאשטבילרַאפ)

 ּברעוװדא ,(סייוו ףא ץראווש) וויטנאטסבוס סלא טצונאב טרעװ סאוו ,ברעוודא
 ,ליומ ןיא ענדוקסאּפ טליפעג) ברעוו אּב



 = טפ7 ==

 . ,רעדייס ,סָאמ ,לָאצ 3

 ,...קיסיירדנואיירד ,קיסיירד ,ןציירד ,יירד :לָאצ עצנאג עיונעג .א .6

 ,לקיטרא רעקימיטשאבמוא רעד טרָאּפשרַאפ טרעוו ייברעד
 ,(לטרעפ יירד ,לטרעפ א) לטס-- לט--:לָאצכָארּב .ּב
 רעדָא ןטקעריד טיִמ לקיטרַא רעקימיטשאבמוא :לָאצ עקידכערעעב .ג

 -טנא , סעיציזאּפערּפ ,(ףניפ לּבור ַא ,לבור ףניפ א) רעדייסרעטרעוו ןטרעקרַאפ
 ףניפ ןשיווצ ,ןעצ ןיב ףניפ ןופ ;ריפ יירד ַא ,ריפ יירד ;'אב ,םורא ,ןגעק
 | ,ןעצ ןוא

 גראוו-- סקיפוס ;(קנייּב ,ןשיט) עמרָאפ-לָאצרעמ :לָאצ עטמיטשַאבמוא .ד
 .גדא "ךַאסָא ,לסיּבַא רעטרעװ ערעדנוזאּב ;(גראווגנוי)

 -ַאטעלָארּפ עלַא--טאיראטעלָארּפ) טא-- סקיפוס :לָאצ עקיּפעשסױא .ה
 ַאּב עליפַא ,לקיטרא רעקימיטשאב ;(םוטנדיי) םוט-- ,(טייהשטנעמ) טייה-- ,(רעיר
 ."עלא, טרָאװ רעדנוזאּב ,(קראטש זיא ּבייל רער) לָאצנייא

 ;גניל יד רעטעמ יירד ;(לָאצנייא ןיא ןעמָאנסָאמ) רעטעמ יירד :סָאמ .ו
 .טנאוועג רעטעמ יירד ;גנייל יד רעטעמ יירד טלאה

 ןצפופ רעמיצ ;סנטייווצ ,סנטשרע ;...רעטייווצ ,רעטשרע :רעדייס .ז
 ,(רעטעצפופ --)

 :סָאמ ןוא לָאצ וצ סעכייש ַא ןּבָאה סָאװ ,ןעגנויצַאב ענעדיישרַאפ .ח
 ,יילרעייווצ ;...יירד וצ ,ייווצ וצ ;...טיײוװצעּבלאז ,ןעייווצניא ;...ןעיירד ,ןעייווצ
 : : .סייוונטנופ ;ײלרעלַא

 -ימ ,ןָא טכַא ;ףניפ סולּפ ,טימ ,ןוא יירד :ןלָאצ ןשיווּוצ ןעגנויצאב .ט
 ,טארדאווק סקיא ;ףניפ סונ

 ;ךיו ראפ ןיילַא גנווס ט:! ,71

 ,גנונירג ,ןענירג :ןעמיס ַא ןציזַאּב .1
 װערָאכ ,ןסייוורַאפ ,ןעלטייר ךיז ,ןצענ ,ןקינייר :ןעמיס ַא ןפאש 2

 ,ןכאמ
 -ייווצ) דיַײלק ַא ןעיינ ,ןסקַאװ ןוָאל ,ןעקנירטנָא : גנוּוט ַא ןכַאזרורַאפ 3

 .(טגנייה שעװ יד .גרפ) שעװ ןעגנייה ,(ןלעטשַאּב רעדָא ןיילא ןעיינ--קִיטייד
 .ןכושַאב :סעּפע טימ ןגרָאזאּב 4
 .ןעלכיײסּפָארַא ךיז ,ןרינָאפעלעט ,ןעלטשרעּב :גייצעג ַא ןצונ .5
 .ןעוועשטאד ,ןרעטעלּב ,ןריוורענ :טקעיּבָא ןַא טימ סעּפע ןָאט 6
 .ןעקאש :ןעגנַאלק ןץזָאלסױרַא 7
 זיולּב) סענָאזאכ ,יײרעטקָאד ,יירעקעּב :לעגָאיסעּפָארּפ ןעמענראפ ךיז .8

 .(ןוויטנאטסבוס
 .(ןוויטנאטסּבוס זיולּב) סנקעדאּב :לאוטיר סלא ןָאט 9

 .גנוּוט ַא ןופ עיצאקיפידָאמ .ט ,8

 ןביירש ךיז ,ןרעװ ןבירשעג ,ןייז ןבירשעג ,ןּבירשעג :טײקוויסַאּפ .1
 --ןיימ ןטױל ,וויסַאּפ טינ לאמרָאּפ--"ּפַאלק ַא ןּפאכ, ,(ךיז טביירש ווירּב רעד)
 ,ויסַאּפ

 .ןשַאװ ךיז : טייקירעקרעדיװ .2
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 ,ןגָאלש ךיז :טייקיטייזנגעק 3
 ,ןּבײהנָא רעטרעװ ערעדנוזאב ,ןגירק ביל ,ןעמוקַאּב ביל :ּבײהנָא 4

 ."ןעמענ
 .ןענעיילרעד ,ןענעײלּפָא :ףָאס .

 .קוק ַא ןפאכ ,ןָאט יירד ַא ךיז ,ןָאט גנורּפש ַא ,גנורּפש ַא :טייקכיג
 ,(שיוויטנאטסּבוס רָאנ) יירעגניז : טייקירעיוד

 ןענעיילרעּביא :.גדא טקעיבָא ,לאירעטאמ עייגיונעּב טײקיּפעשסױא .8
 ,(טלעו ַא) ןעיירשרַאפ ,(טניט עצנאג יד) ןביירשסיוא ,(ךוב ןצנאג םעד)

 -קעידא סלא רָאנ) ענדונ ,דנצייר ,קידווערעה :עוויטקא טייקכעלגעמ 9
 .(ןּברעוודא-וויט

 .(ןברעוודא-וויטקעידא סלא רָאנ) ראבגיזאּב :עוויסַאּפ טייקכעלגעמ .0
 .גרפ ;טינ ןעמיס רעדנוזאב ןייק ךעלנייוועג טָאה טַײקוויטקעפרעּפ 1

 קיטיידייווצ זיא "דניק ַא ןּבָאה, ,(גנוּוט-טנעמָאמ) ןּבראטש--(קירעיוד) ןבעל
 ,קירנעטש טינ טיי רעּבָא ,טּפָא ;(ג1ווט:טנעמָאמ--ןריוּבעג ,קירעיוד--ןגָאמרַאפ)
 .ןענעיילרעביא--ןענעייל :סקיפערּפ ַא טימ ןעמאזוצ טייקוויטקעפרעּפ טייג

 =ג סה (ת

 .גנווט ַא ןופ גנויצאב ,0 9

 .טרָאװנָאזרעּפ :גנאלראפ ,גנוריטאטסנָאק טימ גנווט .1

 ,טָארט ,גנַאג ,גנאזעג :וויטנאטסבופ סלא--גנוריטאטסנָאק ןֶא גנוּוט 2

 .יירעגניז ,עביל ,גנוכאושּפָא ,ץכעייג ,שינעגעגאב

 .םוידנורעג ,ּפיציטיאפ רעטרעדנוזעגּפָא : ?גנוריטאטסנָאק רעּבלאה , טימ גנווט 3

 .רעטרעוו-טערטראפ .8

 רָאפ ךָאנ טמיק ,ןעמיס ,גנּוּוט ,ךַאז ַא ןופ ףורנָא ןטקעריד ןצוכַא .40
 סָאװ ,טרָאװ ַאזַא ןופ ץונאב ַא .ה .ד ,(גנוריטנעזערּפער) גנּוטערטרַאפ א
 טוייוו'ס .ןעמיס רעדָא ,גנוּוט רעדָא ,ךַאז ַא ןגעװ ךיז טדעריס זא ,רָאנ טזייוו
 -עגנָא ,ךאז רעטסואוואּבמוא ,ךַאז רעטמיטשַאּב ַא ןגעװו ךיז טדער'ס יצ ,ךיוא
 .ןעמיס ,ננווט ,ךַאז יד טערקנָאק טינ טמיטשַאב רעּבָא ,.וװ .א .א ךַאז רענעזיוו
 עמ ,ןעמָאנָארּפ ךעלנייוועג ןסייה ,גנוטערטרַאפ וצ ןעניד סָאװ ,רעטרעוו יִד

 .(רעטרעזו-ריטנעזערּפער רעטרעוו-טערטראפ רעיונעג ןפור ייז ןעק

 ,ןויטנאטסּבוס ַא טָאטשנא) ?ןעמָאנ ַא טָאטשנא , טסיײה "םָאנָארּפ לייוו ,רעיונעג זיא סָאד

 עצנַאג ןופ ןוא ןטנאיראווניא ןופ ,ןּברעוו ןופ סרעטעוטיַאּפ ךיוא ןַארַאפ רעבָא ,(וויטקעידא

 .סעזַארפ

 טול :ןעגנוטכיר ייווצ ןיא ןרעוו טריציפיסאלק ןפרַאד רעטרעװטערטרַאפ
 ןַא רַאפ סָאװ ,םעד טול ןוא ,ןטערטרַאפ ייז סאלקרעטרעוו ַא רַאפ סָאװ ,םעד
 טמוקאּב'ס .(.גדא טייקיגערפ ,טײקיזיײװנָא) ןײרַא-ןגָארט ייז טייטאּב םענעגייא
 .(198 .ז) (עקיּפעשסױא ןייק טינ) עלעבַאט ַאזַא ךיז

 ;ץַאוייּב א ןרינידרָאבוס וצ ךיוא ןעניד רעטרעווטערטראפגערפ 1

 .ןוויטקנוינָאק רעדָא רעטרעווטערטראפ עוויטאלער ייז ןסייה טלָאמעד
 סָאװ :רעטרעוװ עקיפורסיוא רַאפ ךיוא ןעניד רעטרעװטערטרַאפגערפ

 !ןעקנַאדעג עפיט לפיוו ;!טיײקנײש א ראפ
 ,רעייז ,ריא ,ןייז ,סָאד ,יײז ,סע ,יז ,רע, עקיזיײװנָא עטנעָאנ ,2

 יד ןוא ,.וואא *...םעד בילוצ ,רַאפרעד ,יוזא ,ליפיוזא ,אוא ,רעד,,.וואא "ייּברעד
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 ,עשירַאפאנא רַאפ ךיוא ןעניד .וװ .א .א *ןטרָאד ,טלָאמעד ,, עקיזיײװנָא עטייוו
 ןיא רעירפ ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא סאוו ,טרָאװ א ןטייברַאפ וצ .ה .ד
 ,דייר

 זיא רע :ץַאז ןצנַאג א ןופ רעטערטרַאפ א רַאפ 'סָאד, טניד ייּברעד
 --ןרעלקוצ סעּפע ןײלַא לָאז רע ;ךימ טיירפ סָאד--ןעמוקעג ףָאסלָאקּפָאס
 .עדוס עקיכלימ א רימ ןּבָאה יצ ,ןסיװ ףרַאד יז ;(.לַא .לָאש) טשינ סאד
 .עמומ יד ריא ַאב טגערפ--?סָאד ריא טגערפ סָאװ ןגעקטנא

 -בוס ןטימ ןימ ןיא ןעמיטש "רעריא ,רענייז ,סע ,יז ,רע, רעטרעװ יד
 ,ןימ ןטירד ןופ ןעמענ ַאּב רָאפ-ןעמוק ןגײנּפָא .ןטערטרַאפ ייז ןכלעװ ,וויטנאטס
 --לדיימ סָאד :טכעלשעג ןכעלבייוו רעדָא ןכעלנַאמ ןופ ןזעװ א ןטייטאּב סָאװ
 ?יז זיא ּוװ

 ןענעק .וװ .א .א *רענייז ,סָאד ,יז ,רע, ןעמָאנָארּפ עשיראפאנא יד לייוו
 ,רעטנָאלּפ א סױרַא לָאמַא טמוק ,רעטרעוו עקיטראנדיישרַאפ ץנַאג ןטערטרַאפ
 -ייװצ אזא לָאמַא זיא סַאּפש א ןיא) ןדיימסיוא סע ףרַאד עמ .טייקיטיידייווצ א
 .(קעווצ רעד עקפאד טייקיטייד

 : יוּבעזארפ ןטכעלש ןופ .ּפשייב
 ןיא טַאמיק ךיז טעז שיערבעה ןגעװ קרעװ ליפ (סרעטסנימ) ענייז ןיא

 ןקידעּבעל א ןופ ךארּפש רעד ןגעװ רע טדער סָאד זַא ,סיורא טינ ץעגרע
 --דנאל סעמעװ ,טינ ןעמ סייוו--(ךיירנייוו) דנַאל ןייז ןיא טּבעל סָאװ ,קלָאפ
 ?סקלָאפ םעד יצ סרעטסנימ

 ךיז טלעטש ,"ארוװַארּפ , ןיא טגניירב וואנאזָאר ןכלעוו ,לקיטרַא ןייז ןיא
 .עניכ רעקידסלָאמַאד רעד ןופ עגַאל רעשימאנָאקע רעד ףַא ּפָא יונעג סקרַאמ
 ?ס'סקרַאמ יצ סוואנאזאר :לקיטרַא סעמעוו--("רעקעוו,)

 םעד ןּפאכ טעוו'ס רעװ זַא ,ןייז ןירכאמ טזָאלעג ךעליימ רעד טָאה
 רַאפ רעטכָאט עקיצנייא ןייז ןעמוקַאב טעװ ,ןטיוט םיא טעוו'ס רע רעדא ,רעזאכ
 ?רעטכָאט סעמעוו .(סעסיימ סמירג ןופ גנוצעזרעּביא ןא) ּבייוו א

 ןטימ ,עקיזיײװנָא-רעטנעענ ןַארַאפ ןענייז ,עקיזייװנָא עטנעָאנ ץוכַא ,3
 (...ָאד-טָא ,רעד-טָא ,יז:טָא ,רע-טָא) :טָא סקיפערּפ

 .צעזעג יוזא טקנוּפ ןענייז .ג .ד .א *ייברעדַאב ,ףורעדפא, סעמרָאפ יד
 עוויטקעיבוס א זיא סָאד --"ןייש, ייז ןענייז יצ ."ייברעד ,ףורעד, יװ ,ךעל
 .ךַאז

 -אודיווידניא עקיּפעשסױא וצ לָאצרעמ ַא ןופ עילָאר יד ןליּפש עקיריזילַארענעג עקיּפעשסיױא

 .(ןשטנעמ :שטנעמ--עלא :רערעדעי) עקיריזיל
 עדעי -=) ערָאצ ַא ץעגרע ּוװ :רעטרעוו-טערטראפ עקיריזילאודיווידניא ערעדנא ךָאנ ןַארַאפ

 .(טפערטס סָאװ ,ךַאז עדעי --=) טפערט סע סעפע סָאװ ,(ערָאצ

 לָאוס רעװ, :רעטרעװטערטרַאפ עקיריזילַארענעג ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ
 .גדא "טינ לָאז'ס סָאװ ,טינ

 -עג טינ ץעגרע ןיּבכ ,ןעזעג טינ םענייק בָאה'כ :סעיצקורטסנָאק יד
 ּבָאהכ, טשינ טגָאז עמ :לײט ןקידנעװטיונ סלא *טינ, ןטלַאהטנא .גדא "ןעוו
 ַאב ןיולב .טײטַאב רעדנַא ןַא טָאה "ןעוועג ץעגרע ןיככ, ןוא ,"ןעזעג םענייק
 ."טַאהעג טינ טשינרָאג בָאה'כ, :גנוניינרַאפ א ךָאנ ןעמוקוצ ןעק "טשינרָאג,

 טָאה ייּברעד ;לקיטרא ןא טימ לָאמַא טמוק ,רעקימיטשַאּבמוא סלַא ,"סָאד , סםָאנָארּפ רעד

 לפיװ , .םָאנָארפ ןפא ןטיּברַאפ טרעוו סָאװ ,וויטנַאטסּבכוס םענעי טול עמרָאּפ-ןימ יד לקיטרא רעד

 לָאז יז ,סָאד רעד גָאז/ :רעטרעװ יד טימ ןקירדסיוא לשָאמעל ןעמ ןעק ןעקנַאדעג ענעדיײשרַאפ

 רערָא "!ּבוטש יד ןרעקסיוא לָאז יז ,לדיײמּבוטש רעד גָאז, :ןסייה ןעק סָאד ":סָאד יד ןסָאדסױא

 -סיוא לָאז יז ,עטסענעטוכעמ רעד גָאז, רעדָא ."עמייהעּב יד ןקלעמסיוא לָאז יז ,עױג רעד גָאז .

 .(יקסווָאלטישז) "זָאנ יד ןְציינש
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 טינ בָאה'כ סָאװ ,רעטרעװטערטרַאפ עקימיטשאּבמוא ןטרָאס ךָאנ ןַארַאפ
 סָאד ,רעד ןוא רעד :ןריצילּפמָאק טינ יז יידעק ,עלעּבַאט ןיא ןסָאלשעגנייא
 ...ןעוו-טינ-ןעוו ,רעוװ-טינ:רעוו ;...זיא טינ סָאװ ;...סָאד ןוא

 לקיטרא ןא ךיז אּב ןרָאּפשרַאפ ןעמָאנָארּפ עשיוויטנאטסבוס יד ,4
 עשיוויטקעידא ךאסא .('רעצעמע ןא , טינ ,"רעצעמע , ,"רע רעד. טינ ,"רע;)
 -ַאב ייז ןכלעוו וצ ,וויטנאטסּבוס םענעי ַאּב לקיטרא ןַא ןרָאּפשראפ ןעמָאנָארּפ
 רענעיא ,(לקיטרא רעקימיטשאבמוא טרָאּפשרַאפ) "שטנעמ אזא, :ךיז ןטפעה
 .(לקיטרא רעקימיטשַאב טרַאּפשרַאפ) "םיוב

 ןעמָאנָארּפ ןשיווּוצ ןעגנוניישרעד-גנַאגרעביא ןוא-ץענערג ןַארַאפ ,5
 א ןופ ןרָאװעג טריזימָאנָארּפ זיא *רעסיוועג א, .רעטרעװ עקיטייטַאּבלופ ןוא
 טרעווס ןעוו ,סרעדנוזַאב) *עקידנגלָאפ , סנגייא סָאד ,וויטקעידא ןקיטײטַאבלופ
 -ארּפ א ןופ) "גנוריזימָאנָארּפעד , (.לקיטרַא רעקימיטשַאב רעד טרָאּפשרַאפ ךָאנ
 ,(טײקכעלנעורעּפ ןיז--) "ךיא ןייז, :(טראו סקיטײטַאבלופ א טרעװ םאנ
 .(עווייקענ א ,רעכָאז א-=) "יז א ,רע ןַא,

 ןוא סַאג יִד ןסַאג ייווצ ןַארַאפ ןענייז ןיּבָארג ןיא זא ,ךיז ןעמ טלציוו ןעגנירלָאג ןיא ,

 ץיװ רעד .(דנאלרוק ןיא ךעלטעטש--.יּבָארג ןוא ןעגניזלָאג ;"ןעלּפאטש , ,ךיירנייו) "סַאג שנעי

 ןרעװ (רעטרעוו עוויטקעיּבוס) ןעמָאנָארּפ סָאװ ,ףורעד ,קידנדייר שיטאמארג ,טעדנירגעג זיא

 .ןוויטקעידא (עוויטקעיּבָא) עקיטייטאבלופ ןופ עיצקנופ רעד ןיא טצונאב

 .דנַאטשמוא ,גנוּוט ןופ טלַאהניא ,טקעיבָא ,רעוט 0

 .רעוט ;:

 .טקעיבוס סלא וויטאנימָאנ (1 ,6

 טרעװ ךוב רעד ,ךיז טקנייב רימ ,טרעגנוה ךימ : וויטאד ,וויטאזוקא (2
 -יגער רעד דַאצימ ןעלטימ ןעמונעגנָא ןענייזס ;"רימ ךרוד , ,רימ ןופ טנעיילעג
 ,גנור

 .עזייר סקיווייל ,ןעגניז סנזַאכ םעד :וויסעסאּפ (3
 .דנאטשפיוא רעשירַאטעלָארּפ ,ןעגניז ןייז :וויטקעידא (4
 .ףמַאקנסַאלק :ץַאופיונוצ א ןופ לייטדנאטשאּב (5
 .ןרעה טינ ליווס רעװ ,ןייגקעװא לָאז :ןצַאזייב (6
 .גנאג ;וטסיײיג ;טסיײג :ןפורעגנָא טינ (7

 לַאלק רעוט ןייק זיא ָאד--עּפורג רעד וצ טינ טרעהעג "טגָאטס, רעּבָא
 .ָאטינ

 ד

 .טקעיבָא 2

 .טקעיּבָא רעטנעָאנ ,7

 -ייווסיוא ןוא ןטסקינעוװוניא רעטנוא טדייש עמ .וויטאזוקא (1
 ,ןפיוק ןרַאפ ךָאנ ןַארַאפ זיא טירּב רעד--"טיורּב ןפיוק, :טקעיבָא ןטסקינ
 רעד) ןקַאב ןופ טַאטלוזער סלא סיורא טשרע טמוק טיורב רעד--"טיורב ןקַאּב;
 ןיוש זיא רעכלעוו) ווירב א ןענעייל ;(גייט זיא ןקאב ןופ טקעיבָא רעטסקינעװניא
 ןעגניירב ,(ןפאשעג ןּביירש ןכרוד טשרע טרעו רעכלעוו) ווירב א ןביירש--(ןאראפ
 -רע ,עקירעמַא ןקעדטנא ,ךעלדנעּפש ןקַאהנא--ץלָאה ןקאה ,ןצונ ןעגניירב--ץלָאה
 .לָאצ א ןופ לצרָאװ א ןעיצסיורא--דרע רעד ןופ לצרָאװ א ןעיצסיורא ,רעװלוּפ ןדניפ

 .טיוּבעג טרעוו זיוה יד :ויטאנימָאנ (2
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 .ךיש ןופ גנוטעבראסיוא יד :*ןופ , טימ וויטאד (3
 .ץושטעברא :ץַאזפיונוצ א ןופ לײטדנַאטשַאב (4
 .ןָאטעג ייז ןּבָאה ,טלָאװעג ןבָאה סרעפלעהַאּב יד סָאװ :ץַאזייּב (5
 .טקעיבָא רעטייוו ,8
 ,רעפמעק םעד ןפלעה :ריא ןָא רעדָא עיציזָאּפערּפ א טימ וויטאד (1

 ןצעמע וצ גנורעדָאפ א ,ןצעמע ַאּב ןרעדָאפ ,רעפמעק םעד ףליה
 ,לדיפ ןליּפ7 :וויטאזוקא רעטשרעהַצב ךאווש (2
 .ןעמוקעג טסיב ןעמעװ טימ ייג :ץַאוייב 6

 ,ןרעיו רעטָאּפ רענייז :וויטענעג 4

 .גנוּוט א ןופ טלַאהניא סלא גנווט 3
 ןיא .גדא ןדייר ,ןעז ,ןכיװ ,ןלעװ ןעגנוּוט יד ןופ טלַאהניא רעד ,9

 :סעיצקורטסנָאק עכלעזא ןיא טקיררעגסיוא טרעוװ סָאד .גנוּוט א ןיילא לָאמטּפָא
 ךעיוקימ ,טעברא ןייז ןופ ,טעברַא ןייז ןגעו ןדייר :סעיציזָאּפערּפ (1

 .טעברא ןייז
 .ןייז ךעלקילג ןסיװ (2
 .ןענעייל וצ קעשייכ בָאהכ ,ןענעייל ליווכ {3
 .טריצאּפש עלערימ יװ ,ןעז (4
 .ןטסוה םיא רעהכ (5
 .קידנטסוה םיא רעהכ (6
 :ךוב א ןעגניירב רימ לָאז רע ,סייהכ ;ןרעװ טנוזעג לָאז רע ,ליוכ (/

 ּפָאק ןיא ןקיּפ ןרעהפיוא יז זָאל ;ןגער ןייק ןייג טינ לָאז סע ,עריומ בָאהכ
 ךיא ;גנוטײצ א טנעײל רע :סײװכ ;(.לַא .לָאש) טלַאק ריא זיאס זַא ,ןיירא

 ;(.לַא .לָאש) וועיוכעמ טינ ךיוא ךיא ןיב ,ןזָאלּפָארַא ןצנַאגניא ןיוש רימ לָאז
 .לרעסעמ א ןרָאלרַאפ לָאמַא בָאה'כ יװ ,קניידעגכ

 =רַאפ ,טינ סייװכ ;ןָאטעג סע טָאה רעװ ,גערפכ ;זיא רע ּוװ ,סייווכ (8
 .סָאװ

 .ןייג וצ ןיהּוװ ,גערפכ ;ןָאט וצ סָאװ ,סייווכ (9
 -עג ךיז טָאה לָאמניא ;(.רעּפ) טרער שערָאּפ רעד ןוא ךיז טכַאמ (0

 .(.רעּפ) עינעג א ןרָאװעג ןריוּבעג זיא לטעטש םעד ןיא ןוא ,ןּפָארט

 ,ט 6 1

 .טנעמָאמ.טײצ רעטולאסבא (ג

 ערעדנַא ןופ קיגנײהּפָאמוא ,טייצ ןיא גנּוט א ןופ טנעמָאמ רעד ,0
 :ךרוד טקירדעגסיױא טרעװ ,עפוג דייר ןופ טנעמָאמ ןופ ןוא ןעגנווט

 .רעמוז בױהנָא ,רעמוז ,רּבַאיָאנ ןטעביז םעד :וויטאזוקא (1
 זגָאטאב ,ףָאסעל ,טייהרעניילק ,סייוודניק :טנאיראווניא (2
 .גדא ירד ףא לטרעפ א ,רעגייזא ףלעווצ (3
 .רעגייזא 12 ךָאנ ,רָאי 1917 רַאפ : זײװנָא-טייצ-| "ךָאנ ,רַאפ, (4

 ןַא טימ גנויצאּב ןיא גנוּוט א ןופ טנעמָאמ-טײצ (ס
 .גנוּוט רעדנַא

 : טייקיטייצנייא ,1

 געוװ טכארטעג ץלא ָאזלא ךיא ּבָאה ,רעטאעט ןיא קידנציז : םוידנורעג (
 .סיינ רעקיטכענ
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 טעייטס ,ןבעל םוצ טמוקס זא :"יוװ ,סיי(אע)ב .סַאשיּב ,זַא ,ןעו, 6

 -עג םענ ךיא יװ ;?ןעוועג זיא טנגוי זַא ,ןעוװעג וטסיב ּוװ ;ןרָאי ןייק טשינ

 .ןעמַאזוצ ךיז ךיג ףַא ּבוטש עצנַאג יד טפיול ,ןעמַאמ רעד טימ ךיז ןענעגעז

 יד ןצנעלג סע ,ענָאװעל יד טנייש סע :רעטרעוופליה ןָא ןטפעהִאּב ייווְצ ןופ גנודניבראפ (3
 .ןרעטש

 ,טייקיטייצנייא-טינ ,2

 ךיז ,טוָא ןַא טקינײרעגּפָא ,ןוא רימ טימ טסירגאב ךיז ... :ּפיציטראּפ (}

 ..רימ ןעניפעג ,גארטראפ םעד טרעהעגסיוא ;("דיירפ ,) רעייפ םַאב טצעזעגוצ

 טינ ךיז טלדנאהס :זיײרג א לַאפ םעד ןיא זיא ?קידנרעהסיוא , עמרָאפ יד) רענעמונעגנָא ןַא
 ,(טייקיטייצנייא ןגעוו זיירג

 ןײרַא ןעמ טזָאל עכייר יד :םיוק ,יוװ ךיילג ,םעדכָאנ ,רעירפ ,רעדיײא (2

 .ןָא ןעמוק ייז יו ,ךיילג
 ..ןטעבעג ךימ רע'ט רָאפקעװא ןייז רַאפ :ךָאנ ,רַאפ (3

 לגיֹופ רעד טמוק : רעטרעוופליה ןָא ןטפעהַאּב ייווצ ןופ גנודניּברַאפ (4

 .ןָא לָאמ ייווצ רע טּפַאלק ,ּביוש רעד וצ

 ןטימ גנויצאב ןיא גנוּוט א ןופ טנעמָאמטײצ )0

 .דײר ןופ טנעמָאמ

 ; טייקיטייצנייא ,2

 .ןטעּברא ןיא טלַאה ךיא ,טעברא ךיא ;טראוונגעק (1
 -גייא ,ךיז סײטשרַאפ ,סע טגָאז רע) עטָאַלּב זיא גנידצלא :ןגָאז ריד לעװ ךיא :טפנוקוצ (2

 .(ןגָאז ןטימ .קיטייצ

 :דייר יד יװ רעירפ גנוּוט יד ,
 ,טײהנעגנַאגרַאפ (1

 ,טראוונגעק (2 גן
 .ןטעּבעגסױא ןּבָאה טסלָאז ;ןעמענ טלָאזעג טסָאה (3
 :דייר יד יו רעטעּפש גנוּוט יד ,4
 ,טפנוקוצ (1

 ,טראוונגעק (2 174 עז
 ,טײהנעגנַאגרַאפ (3 174 עז

 .גנוּוט רעד ןופ טײקידנעטש 4

 ,טײטַאב ןטרעטיירברַאפ ןטימ טראוונגעק ,5 178 עז

 .גנוּוט א ןופ רעיוד (6
- 

 ,ףוא סייוודניק ןופ ,ןָא ראווננאי ןופ (1 ,6

 .טינ ךיא ּבױלג ,ןגָאז טינ ןיילא רימ טעװ רע ּוװ :ּוװ ,ןַאמזלָאק (2

 ןאמזלאק--(לא .לָאש) טסּבעל וד לייוו סטוג ןייק וטסלָאז ןּבָאה טינ :לייוו (שיאכרא) (3
 .טסּבעל וד

 .גנוּוט א ןופ טײקטפָא (

 ,..טנװָא עלא ,רָאי עלא ,גָאט עלא (1 ,7
 ,..סוא-רָאי ןייא-רָאי (2



 .ןעגנויצַאּב-טײצ ענעדײשואפ (

 .ג .ד .א ןגרָאמ ףַא ןגײלּפָא ,ןטכענ ןופ ןּבילבעג ,8

 עט הא 5

 .סעיציזָאּפערּפ עלא טַאמיק (1 ,9

 פ}} עז ...םייהרעדניא ;עיציזָאּפערּפ א ןײרַא-טמוקס ּוװ ,טנאיראווניא (2
 .ןרָאּפפיונוצ ךיז :ּבָאגוצ רעלַאברעװ (3
 .ןעניסלּפא ןסקאווס ּוװ ןעוועג ןיבכ :ץַאוייב (4

 היפ איס
 .קידנטייר ןרָאפ :םוידנורעג (1 .0
 ןטָאּבעג טָאה טָאג יװ געלשעג םוצ ךיז ןעמענ :'יװ, טימ ץַאוייב (2

 .ךײלגרַאפ--ץַאזייּב אזא טײטַאב רעטּפָא
 ..."ןגָארט וצ ןעגניירּב ,ןייג וצ ןעמוק , ןיא וויטיניפניא (3
 .גדא "סאג ןיא ("ךיז , רעדָא) רימ ייגכ , ןיא וויטאד (4

 שסעריושאנימ רעקיוא :ּברעוװו ןשיטסארפירעּפ א ןיפ לייט רעקיטײטַאּב רעסצעזעגפיונוצ 5

 לז רעקיוא , ןופ ןּפיוא סלא "שעריושאנימ ,,} ןייז

 .ןעגנויצאּב ענעדיישראפ .ס
 .טייקשיטנעדיא .1

 :ךרוד טנכייצאב טרעוװ ןטקַאפ רעדָא ןכַאז ןופ טייקשיטנעדיא ,1
 .רערעל ַא טרעװ רע ;עשיומ זיא סָאד : "טרעוו ,זיא, גנודניב (1

 עשיגָאל , רָאנ -. ,?טייקשיטנעדיא, טעשָאּפ טיגנ זיא ,'רע טסוש ַא ויא רע;

 ."עיצאקיפיסאלקי

 רעדָא רעכַאפנייא טימ ,םיא טימ רעדָא לקיטרַאּפ ַא ןָא עיציזָאּפא (2
 ,גנויצ רעלעּפָאט טימ

 רעד ,ןעמלאז ןעמ טפור ךימ ;!דָאש ַא -- ןּבראטשעג זיא רע  :"ץַאז ַא ֹוצ עיציזָאּפא ,

 ! עכָאּפשימ עצנאג יד --- ...ןעמלַאק טסייה עטַאּט

 -כָאט ןייא רָאנ טאהעג ּבאה'כ :"רעכלעוו , טימ ץַאזייּב -- לָאמטּפָא (2
 ,רעטכָאט רעד ןופ טייקשיטנעדיא--....יז ןוא --) ןברָאטשעג זיא עכלעוו ,רעט
 -טנַא טָאה ײטרַאּפ יד ;ןברָאטשעג זיא סָאװ ,רעד טימ טַאהעג בָאה'כ סָאװ
 עריא טרעלקרעד טָאה יז רעכלעװ ןיא ,עיצַאטיגַא-לַאװ - עסיורג ַא טלקיוו

 ץַאזטּפױה ןיא טינ לָאמניק טמוק לַאפ ַאזַא ןיא ;("סעמע,) ןעגנוזָאל .ווער
 .טרָאװ-ךערּפשטנַא סלא ,"רענעיג

 - (.לַא .לָאש) ןכָאטיּבלַאּב רעסיורג ַא ,טסייוװ ריא יװ ,ןיּב ךיא 4
 ןרימ יװ ,זיא סָאד ;ןטסואװַאּב ַא טימ טקַאפ ןטלייצרעד םנופ טייקשיטנעריא:
 לָאמא קעטָאילּביּב יד ןיא ,טקניידעג רע טױל ;לַאפוצ ןייק טינ ,ןעז דלַאּב
 ..טסואואב יװ ,טגָאזעג יװ ;טניײה יו רעמירָא ליפ ןעוועג

 ,ךיילגרַאפ 2
 טּבעל ;לגיופ א יװ טילפ :גנווט ַא טיול ןכאז ןֹופ ךיילגראפ .ג ,462 =

 .סעדא ןיא טָאג יוװ
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 : ןעמיס ַא טול ןכַאז ןופ ךיילגראפ .ט
 ,רע יװ סיורג יוזא (
 .רַאפ ,ןופ ,רעֶדייא ,יװ רעסערג (2
 .רעטסערג רעד 6
 .עלָאּפַאמ סנעמָאה ַא (4

 .סייוויינש : ץַאזפיונוצ 5
 :ירעטירק ןטמיטשאבמוא טול ןכאז ןופ ךיילגראפ 0
 .סענסָאס יד יו רעטכעט ןביז ;ןשטנעמ עלַא יװ שטנעמ ַא (
 .ןײלַא עװאּפ יד יװ ,רעדעפ ענעדלָאג יד יוזא טינ (2

 .סָאבעלַאב עסיימ

 : םינָאמיס ןופ ךיילגראפ 6
 .ןייש יו גולק ױזַא (}

 .ךעלטנרָא רעדייא גולק רעמ (2
 .רעגנייל יװ ,רעטיירּב 2

 .רעטכיד יװ ,טסיצילבוּפ רעמ
 -ןטייל וצ ןעמוקנָא רעדײא ; רעסעּב ּוד ײג :ןעגנוּוט ןופ ךיילגראפ 6

 יוזַא ,םיא טימ יו ;ןעװעג יװ ץלַא ;עקלוּב עבלַאה ַא ןטעבסיוא רעסעּב

 ,יטיא ןָא
 :בנווט ַא ןכילגראפ טרעװ 'ייז ןבָאה םינָאּפ ַאזַא ,ןסע םיסיימ יד יװ,, ןוא

 .דנאטשנגעג ַא טימ
 -ךיז ןשיוט רעשַאר ,גָאט רעד טרעװ סע רעסערג סָאװ :"ץרָאּפָארּפ, .{

 .(.לַא .לָאש)ןעמ טסע רעמ ,טּבעל ןעמ רעמ ;(רעּפ) סנטָאש יד

 ,גנידַאב 3

 : רעשיטקַאפ .ג ,3

 .סודָאמ ןטקעריד ןטימ ,"רעמָאט ,זַא ,ביוא , טימ ץַאזייב (}

 --ניא רעשיפיצעּפס טימ ,סודָאמ ןטקעריד ןטימ ,טרָאװפליה ןָא ץאוייּב (2
 .ןגָאז םיא וטסלָאז ,ןעז םיא'טס :רעדייס-רעטרעוװ ןוא עיצַאנָאט

 -טנַאה עצנאג יד רע ליװ ,רעגניפ ַא טנוה ַא זײװ :סודָאמ-לעּפַאּב (3

 --טיֿמ ,טינ סעָאט ןייק ּבָאה ךיא ּביוא ,ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד , : ?גנידַאּב רעוויטקעיּבוס ,

 :בנידַאּב ַא רָאנ ,ןעמוקרָאפ םעד ןופ גנידאב ןייק טינ זיא "טינ סעָאט ןייק ּבָאה ךיא ּביױא , .'ךָאװ
 .גנולייטטימ רעד ןופ טייקסעמע רעד ןופ

 : רעקידערָאשַאה .ס ,4

 ףטשימעג רעדָא סודָאמ-ערָאשַאה טימ ,"ןעוו ,זַא ,ביוא , טימ ץאזייב (}
 .סודָאמ

 -דנקלָאװ עזייּב יד טינ ןעװ :"טינ ןעוו, טימ טפעהאּבייב רענעפָא (
 | .דלאב יז טלָאװ ןעמוקעג ,ךעל

 ,(טעטילאזיוק) טייקיכאזרוא 4

 : עכעלקריוו .ג ,5

 -ררעדָא וויטנאטסבוס טימ "'בילוצ ,ןופ ,סעמכאמ ,ךרוד ,רעּביא, (}

 : .וויטיניפניא



 -+ עטּפ ==

 ,סָאװ םעד סעמכַאמ ,סָאװ םעדכרוד ,סָאװ םעד רעביא ,, טימ ץאזייב (2
 ,רעּבירעד, טימ םעטסיס ",סעמכַאמ ,לייוו ,םירָאװ ,סיויעה ;סָאװ םעד ּבילוצ
 ."רַאפרעד

 -ניא רעשיפיצעּפס טימ ,רעטרעוו-ףליה ןָא ןטפעהאב ןופ גנודניּבראפ (3
 : עיצַאנָאש

 רע :רעטנעענ ךיז טצעז רע :טרָא ןטייווצ ןפַא ץַאז:ריוויטָאמ א
 .ןרעה לוד

 ךיא ףױל ,טפיול ריא :טרָא ןטשרע ןפא ץַאו-רױװיטָאמ (ב
 .(.לֶא .לָאש;

 :(טײקװיסעצנָאק) גנוּבעגכָאנ רעדָא ,טײקיכַאזרוא עטנקײלעגּפָא .כס ,6
 ,וויטנאטסּבוס ַא טימ "ףַא טקוקעג טינ, (1
 - ןעװ ,שטָאכ .סַאגַאה ;סָאװ ףורעד טקוקעג טינ, טימ ץאזייּב (2

 ."ןגעווטסעדנופ ,ךָאד8 טימ םעטסיס ;"ךָאד
 -ָאטניא רעשיפיצעּפס טימ ,רעטרעוופליח ןָא גנודניברַאפ-ןטפעהַאב (3

 :ץאז-בעגכָאנ ןיא ,"עליפַא, טרָאװ ןטימ טּפָא ,סודָאמ ןטשימעג ןטימ ,עיצַאב
 ןיעװ וצ ךעלקילג ןסיװ לָאז רע ,ןטערטסיורא טינ טָאטש ןופ ןיוש טעװ רע
 ,(.לַא .לָאש ;

 -ַאנָאטניא רעשיסיצעּפס טימ ,רעטרעוופליה ןָא גנודניּבראפ-ןטפעהַאב (4 = |
 :ץַאז:עגכָאנ ןיא ,"שטָאכ, טרָאװ ןטימ טפָא ,סודָאמ-לעפאּב ןטימ ןוא עיצ
 ָאד ָאטינ טײקטרַאצ עקניכייוו זיא - רעלעט ףא ךימ טגיילעצ ןוא טמענ טָא;
 .(ןיּבַארי

 :טעטילאויוק-לונ .6 ,7

 .ה .ד ,טײקכאזווא ןופ טייהנזעװפָא ןיא טייטשאּב סָאװ ,גגויצַאב ַא ןפורנָא ןעמ ןעק ױזַא
 : ןעגנוניישרעד ייווצ ןופ טײקיגנײהּפָאמוא ןופ גנויצַאּב א:

 --טרעהעג יצ טמעלָאכעג ,ןעועג ;וטסעוו רימ טימ ןײג -- ןיינ יצ ,טסליוו וד יצ (1
 .(.רָאװ) עלא ןרייר םע ןגעװ ןדייר רעּבָא

 רע טָאה טעּברא יד רָאנ - זיִא עסיימ יד יװ ;טיױש םוצ ןעמ טמוק ,טדער עמ סָאװ ןופ (2

 .טליפעגסיוא

 .קעװצ 5

 .ןסע םוק :ויטיניפניא (1 ,8
 ,"(וצ) יידעק ,(וצ) םוא , טימ וויטיניפניא (2
 .סודָאמ ןטשימעג ןטימ ןוא "יידעק ,זַא, טימ ץַאזייב (3
 ,קַאּב ןיא םינק ַא :סודָאמ ןטשימעג ןטימ ,רעטרעוופליה ןָא ץַאזייּב (4

 ,ןייטש לָאז ברַאפ יד

 .ץנעװקעסנָאק-טַאטלוזער 6

 .זַא יוזא ,זַא(1 ,9

 ."רעסעּב רע טרעה ,רעטנעענ ךיז טצעז רע, :עיצאנָאטניא עזיולּב (2

 -עג רעירפ סָאװ ,ןופרעד ץנעװקעסנָאק סלַא) * !עשז ביירש, :עשז (3
 .(ןרָאװעג טדער

 -ערפ ןָא ץַאז ּבױהנָא ןיא טרָאװנָאזרעּפ ןופ ץונאב רעד -- לָאמטּפָא (4
 , 64 סקיש
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 .ץנעטסיזקעטימ ,טײקידנעמַאזוצ 7

 .ןוא (1 0
 קיטנַאמ ,עּבלוּב קיטנוז :רעטרעװדניב ןָא גנודניּברַאפ-ןטפעהַאּב (2

 ,עּבלוּב

 -ערּפ ןָא טרָא ןטשרע ןפַא טרָאװנָאזרעּפ ןופ ץונַאב רעד --לָאמטפָא 3
 ,ס סקיפ

 .גנוסילשסיוא ןוא גנוסילשנייא 8

 .ךיוא רָאנ - רָאנ טינ ,ךיוא : גנוסילשנייא ,1
 .ץוכא ,רעסיוא : גנוסילשסיוא

 ,וויטאנרעטלא 9

 : .יצ ,רעדָא (1 .2
 .ריפ יירד : רעטרעוודניב ןָא גנולעטשנעמַאזוצ--ןעמענלָאצ ַאב (

 ,גנולעטשנגעק .0

 ֹסָאד רָאנ ,םינָאזַאכ ןייז ןענעק ןדיי עלַא :ןוא ,עשז ,רָאנ (1 2

 יד ויא ןָאה רעד ןוא ,טקידניז שטנעמ רעד ;קירעזײה יז ןעניײז ווָאר

 ' .ערָאּפַאק

 --סעריוד ריפ :עיצַאנָאטניא רעשיפיצעּפס טימ ,רעטרעוופליה ןָא (2

 -עמלאט סיוא ; (לַא .לָאש) ןיוו ןופ יז ,ןילרעּב ןופ רע ;(.רעפ) סעָאװאצ ריפ

 ."סעמע,) לושנטַאר עשידיי ַא - עריוט

 :בירש וד :וויטַארעּפמיא םַאּב טקעיבוס ןופ ץונאּב רעז לָאמטנָא 6

 ,(שרעדנַא סעּפע ןָאט לָאז שרעדנַא רעצעמע ןוא .ה .ד)

 .ןעגנויצאּב ןשיווּוצ ןעגנּויצאּכב ,1

 טסזייוו "ןוא ,) "ץנערעפנָאק רעד םורַא ןוא ףֵא , ןיא רעגייטש ַא רימ ןבָאה לאפ אא 4

 עַד ןגעק רעדָא ראפ ןעמיטש , ;(.'םווַאי ןוא -ףַא. ןעגנּויצַאּב יד ןשיװּוצ גנויצַאּב ַא
 : ."טָארידנַאק



 .ןעגנויצאּב עוויטקעיבוס
 .רעדייר ןופ גנונעכיײצַאּב .א

 ,ךיא, רעטרעװ יד טימ רעדייר רעד ךיז טנכיײצַאּב ןטסטפָאמא ,5

 -רעד ענעטלעז ַא) רעדײר ןוויטקעלאק ַא רעדָא "רימ , טײטַאּב ייברעד ."רימ

 .עּפורג ַא ןופ ןעמאנ םנופ טדער סאוו ,םענייא רעדא ,(גנונייש

 .טינ ןיב ךיא --) ליופ טינ זיא רעניימ :רעניימ :ןעגנונעכייצאב ערעדנַא

 '. ...ריד גאז ךיא -- ) !ןגייווש טסלאז ,ריד טגאז עמ :עמ ;(ליופ

 ו .(.א .א רעשראטוַא) "ךיא , טאטשנא 'רימ,

 ןיק טינ זיא עיועט : ןעמאנ ןייז טימ רעדייר רעד ךיז טפור לאמא

 .(ןיילא עיוועט טגאז ױזַא) ענעדיי
 עקיזאד יד ןופ רעביירש רעד, :גנונעכייצאב עשירארעטיל שיפיצעּפס

 .גרא "סערוש

 .טַאסערדַא םנופ גנונעכײצַאּב .ת

 ,עז ,טסײג :טנכייצאב טינרָאג לָאמטּפָא טרעװ טַאסערדַא רעד ,6
 !טַאש ,ַאש

 ."ריא ,ּוד, טימ טנכיײצַאב רע טרעוװ טפָא
 ,"ייז ,ריא , : עמרָאפ-טייקכעלפעה
 סלַא ."גנודנעוו,--ןעמָאנ ןייז ַאב ןפורעגנָא טפָא טרעװ טַאסערדַא רעד

 רעטוג,) סטַאסערדַא םעד ןעמָאנןגייא רעד טינ ךיוא ןעמוק ןעק גנודנעוו
 טמוק גנודנעוו א ."ריא ,וד, :רעטרעװ יד עליּפַא ,(!סיוא ךימ רעה ,טניירפ
 םעד ןּבָאה ןעק .,עיצָאנָאטניא רעשיפיצעּפס ַא טימ ,לקיטרא ןא ןָא קידנעטש
 ,ּבער ,(עט)רעװאכ, ןעמוק ןעק ןעמַָאנ סטַאסערדַא םַאב ."ַא,; לקיטראפ
 .גדא "רעה

 סלא רָאנ ,גנודנעוו סלֹא טינ ,ןעמָאנ סטַאסערדַא םעד טמוק לָאמַא
 .(.גרעּבב "?ןעקנירט יט עמַאמ יד טעװ רעשפע, :טקעיּבוס

 ןיא ךיוא סיוא ךיז טקירד טַאסערדַא םוצ גנויצאּב עכעלפעה ,7
 סעּפע וטסלָאװ רעשפע ;ןטעב ךייא טלָאװיכ :סודָאמ:רעױדַאּב ןוא-ערַאשַאה
 !ןטע סעּפע (וטסלאכ) וטסלאה ;?ןסע

 ,ןפיוא-גָאזסיורא .0

 .גנַאלרַאפ ,גנור'טאטסנָאק ,ףורנָא .1

 -עפָא ןַא ךרוד ןעאשעג טרעװ גנורעדליש רעדָא ףורנָא רעזיולב א ,8
 .(ּברעװדַא ,וויטיניפניא ,וויטַאנימָאנ ַא טימ) טפעהאב םענ
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 -טפָא ,סודָאמ-ערָאשאה ,סודָאמ רעטקעריד רעד טניד גנוריטַאטסנָאק רַאפ
 ךיז טמוקַאּבס ןוא גנודניּב ַא טרָאּפשרַאפ ןייז ןעקיס .סורָאמ רעטשימעג לָאמ
 רעד םורפ :גנוריטאטסנאק טימ רעּבָא ,טראוונָאזרעּפ ַא ןָא טפעהַאב ַא
 .עטַאט

 ."ָאטשינ ,ןַארַאפ, ךיוא ןעניד גנוריטַאטסנָאק וצ
 ,סודָאמ ןטשימעג ,סודָאמ-לעפאב ןכרוד טקירדעגסױא טרעװ גנַאלרַאפ

 ןעמוק'ס ;עיצַאנָאטניא רעשיפיצעּפס ַא טימ ץלַא--ּפיציטרַאּפ ,וויטיניפניא
 טמוק'ס .א .א 'רָאנ ,ןבעל'כ ,טשראקא ,טָא; :רעטרעװ עשיפיצעּפס לָאמַא
 !טנוזעג רימ טייז :"רימ,, וויטַאד רעד לָאמַא

 רעד םיא טּפאכ,) סודָאמ ןטקעריד ןכרוד טקירדעגסיוא טרעוו גנַאלרַאפ
 ךרוד ךיוא ,ויטַאנימָאנ ַא טימ טפעהַאּב םענעּפָא ןַא ךרוד ךיוא ןוא (*!לווייט
 .א .א "אש ,עטינ ,ונ;

 ,דַארג-טייקרעכיז .2

 גנולייטטימ ןייז ןיא רעדייר םנופ טייקרעכיז דַארג ענעי רעדָא יד ,9
 ,סױא טזייװ ,ךיז טכוד, יװ ,רעטרעװ עכלעזַא ךרוד טקירדעגסיוא טרעוו
 ןכרוד ,סודאמ ןטשימעג ןכרוד-- רעטייו ,.ג .ד .א "טשרעמיולק ,םינאּפַא
 ,טפנוקוצ .טשנא ,טראוונגעק ןופ ץונַאּב

 גנולייטטימ רעד ןופ טייקיטכיר רעד ןיא טַאסערדַא םעד ןרעכיזרַאפ וצ
 "..,ךיי ַא ןיב ךיא יו, ,"...יו ןּבעל יוזא ךיא לאז, :סעיצקורטסנאק יד ןעניד
 זיא יױװַא ,דיי ַא ןיּב ךיא יװ ױזַא) ךיילגראפ א אד זיא לאמראפ .ג .ד .א
  .סעלומראפ עטרענייטשראפ ןיוש סע ןענייז שיטקַאפ רעּבא ,(סאד ןוא סאד

 .ע.עַא ר3

 גנַאלרַאפ ַא לאמַא ייס ,גנולייטטימ ַא ייס ,ףורנא ןַא ייס ,0

 :ןפַאשעג טרעװ טייקיגערפ .עגַארפ סלַא ןרעװ טקירדעגסיוא ןענעק

 .עיצאנאטניא רעלעיצעּפס ךרוד (}
 .(טריטנעצקַא טרעוװ "ןעד,) "ןעד יצ ,ןעד ,יצ, ךרוד (2
 .רעטרעוו:טערטראפ-גערפ ךרוד (3
 -ַאֹּבַא ןײלַא טעדליב סאו ,טנַאירַאװניא - גערפ רעלעיצעפס ַא (4

 "?יסאוו , זיא ,טפעה

 .ג .ד .א "ןגערפ טבילרע , ךרור טקירדעגסיוא טרעװ עגַארפ ַא ןיא טייקכעלפעה

 טראוונגעק ןעמוק ןעק ןאורעּפ רעטשרע ןיא סודאמ-לעפַאב טאטשנא
 .(?ןאט ךיא לאז סאו-=) ?ןעמ טוט סאו :"ןעמ, טימ ןאורעּפ רעטירד ןיא

 םבהנניינראפ 4

 *טשינ, ךרוד טקי-דעגסיוא טרעװ גנולייטטימ רעד ןוֿפ גנוניינרַאפ ,1
 :ץַאז ןיא רעטרעװ ערעדנַא ףַא ךיוא טקריװ גנוניינרַאפ יד .טרָאװ-ןָאזרעּפ םַאּב
 ,לַאפגיוּב םַאב רעדָא טקעיּבוס םַאב) "ןייק, טמוק "א, לקיטרַא םעד טאטשנא
 --"ץעגרע, ,"רענייק,-- "רעצעמע, טָאטשנא ,(ּברעוו ןופ קיגנײהּפָא זיא סָאװ
 .וװ .א .א "לָאמנייק,

 -ַארפ עשירָאטער,) עגַארפ ךווד טקיררעגסיוא לָאמַא טרעװ גנוניינרַאפ
 רעניײק, רעדָא) טינ סייװ ךיא,--?םיא טימ ןיא סָאװ ,טסײװ רעװ :("עג
 ,םיא טימ זיא סָאװ ("טשינ סייוו



 == עו =

 טקוק ,עּבַארעדא :סודָאמ:לעּפַאּב ךרוד טקירדעגסיוא טרעװ גנוניײנרַאפ
 !טנייפ טָאה ןוא סעכלעוַא ןָא

 .גנוטּפױהַאּב סיוא לָאמַא טקירד עגַארפ ַא טימ גנוניײנרַאפ ,עבַארעדַא
 בָאה ךיא ,ןטעברַא וצ ןָא טינ טּבײה רע :גנוניינרַאפ עטקרַאטשרַאפ

 .ןסיוו וצ ןביוהעגנָא טיג

 ,נבוכײירמשסרעטנוא פ

 קנַאדעג ַא ףַא טײקמַאזקרעמפיוא רעדנוזַאּב ַא ןדנעו וצ יידעק ,2

 -ַאב רעד ןופ קירדסיוא ןשיפַארג ןטױל סע טפור עמ יװ "גנוכיירטשרעטנוא,}
 וצ ,עיצַאנָאטניא רעקיכיירטשרעטנוא רעדנװַאב ַא וצ ןָא ןעמ טמוק ,(גנויצ
 -עביא .רעטרעװקרַאטשרַאפ וצ לָאמַא ,רעדייס-רעטרעוו ןלאמרָאנ םעד ןרעדנע
 רעדָא םעד רָאנ ןכיירטשרעטנוא וצ רעטפָא ןעניד רעטרעװקרַאטשרַאפ ,סקיר
 .קנַאדעג ןופ טנעמעלע םענעי

 גָאז ךיא, :.ג .ד .א "גָאז ךיא , ץַאז רעלעיצעּפס ַא גנוכיירטשרעטנוא ּבילוצ טמוק לָאמא

 ,"ןעקנורטרעד ךךיז טָאה רע, טעטָאּפ סָאװ ,סנגייא סָאד זיא ?ןעקנורטרעד ךיז טָאה רע זַא ,ריד:

 .ןכירטשעגרעטנוא רָאג

 .ןעגנויצַאב עלַאנָאיצָאמע ענעדיישרַצפ 6

 .א .א גנורעױדַאב ,גנורעדנּוװרַאפ ןייז ןקירדסיוא ןעק רעדייר רעד ,
 =ניא ךרוד טקירדעגסיוא טרעװ סָאד .טימ טלײט רע סָאװ ,םעד וצ ןעגנויצַאב
 רעדָא רעטרעװ עלעיצעּפס ךרוד לָאמַא ןוא סעיצקעירעטניא ךרוד ,עיצַאנָאט
 : סעמרָאּפ

 טעװ עפיײשַאכעמ יד זַא ,יװָאנ ַא טייז טייג :"רָאג, :גנורעדנוװרַאפ
 רעטשימעג ;(.לַא .לָאש) ! םיוב ןפַא ךָאנ לּפע יד ןופ ןּבשעכ םעד ןסיװ רָאָג
 !ןענייוװ ןייא ןיא ןטלַאה לָאז דניק ַא :סודָאמ

 ."ןרעױדַאּב םוצ ,רעדיײל, : סודָאמ-רעױדַאב :גנורעױדַאּב
 .רעדייס-רעטרעװ רעכעלרעייפ :גנולייטטימ רעד ןופ טייקכעלרעייפ
 .םעשַאכרָאּב ,ערָאהניײנָא ,(סעּבַאשמוא) ןעמָאנטיײיצ ַאּב--"?-מוא ,, :ןעגנויצַאּב ענעדיישרַאפ

 ,דַײר ןופ טקלַיבַא םוצ רעדליר םנופ גנשצאב =

 .לקיטרא רעקימיטשַאב -- טײקטסוװַאּב ,4
 ,לקיטרא רעקימיטשאבמוא -- טייקיטליגכײלג רעדָא טײקטסּוװַאּבמוא

 "ַא רענייא ,ַא סעּפעג
 -וײװנָא ַאב "טָא,סקיפערּפ--גנוזײװנָא ,(טייצ ןיא ,טרָא ןיא) טײקטנעָאנ

 .ןעמָאנָארּפ
 ,טנעצקא רעשיגָאל -- גנורעדנּוװַאב ,גנוכיירטשרעטנוא ,גנוקרַאטשרַאפ

 ,עליפא ,לָאמנײא ,שזַא,) רעטרעװקרַאטשרַאפ ,רעדייסרעטרעװ רעטרעדנעעג
 עמעט עטלּפָאטעג ,וויטיניפניא רעטלייטעגסיוא ,(.א .א "עקַאט ,עקפַאד ,ךָאד
 .לָאצ ַא ַאב 'עצנַאג, ,ויטארַאּפמָאק א ַאב 'ךָאנ; ,(ךיוה:ךיוה ,םיוק-םיוק)
 ,ןעמָאנ

 ,רעּבויל רעויוא ,סָאבעלַאב רעד ;(יז ,רע ===) "ייז, ,"בער,--טייקכעלפעה
 .(.גרעּב) םייהרעדניא ָאטינ ןענייז

 .טייהרעקניטנוזעג ,ןעקניפָאלש ,רעקנינייש :קני--טייקכעלטרעצ

 קיטאמארג 14

 93 ץז

 63 עז

 93 עז
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 ."ךעבענ,--סענָאמכאר
 רע ---) "ןיײג וצ קנַארק טינ זיא רע, ;קינ לָאמא ,"קא,--גנוטכאראפ

 ,"לדוואהעל, גנורענימטרעוו עזעיגילער שיפיצעּפס ;(ןייג ןעק
 ,לָאצניײא טָאטשנא לָאצרעמ--סאק

 טקעיּבָא ןוא טאסערדא ןשיוװּוצ גנויצאּב .ע
 .דייר ןופ

 ףרַאד ןוא טינ ןעק רעדייר רעד זַא ,ןייטשרַאפ ןעמ ןעק ירָאירּפא ,5
 םוצ טַאסערדַא םנופ ןעגנויצַאב זיא'ס ערעסָאװ ןקירדסיוא רייר ןייז ןיא טינ
 רעּבָא ןַארַאפ .ןיילא טַאסערדא רעד ןָאט ןיוש טעװ סָאד--דייר ןופ טקעיבָא
 לָאז יז ,דייר ןופ טייקירנאטשראפ ּבילוצ קיטכיוו זיא'ס סָאװ ,גנויצַאּב ןייא
 רעד טלאה יצ ,ןסיוו וצ קיטכיו זיא טַאסערדא ןראפ .ןרעװ טקירדעגסיוא עי
 .ַאֹּב טאסערדא םעד זיא ,טדער רע ןכלעװ ןגעוו ,טקעיבָא רעד זַא ,רעדיײר
 טאסערדא ןוא דייר ןופ טקעיבָא ןשיװּוצ גנויצאב עקיזָאריד .ןיינ רעדָא טסּוװ
 .לקיטרא ןקימיטשאּבמוא ןוא ןקימיטשאּב סניא טקירדעגסיוא טרעװ דייר ןופ



 .רעטרעוו ןופ גנורָאּפשראפ .וח
 ןופ טייו ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ( 485 זיב 8 421 ןופ לטעצ סָאד ,6

 ָאד ןענייז ,סעמרָאפ ןיא טקירדעגסיוא ןרעװ סָאװ ,ןעגנויצאּב ךַאסַא .טייקלופ
 -ַאּב א גנאלקעגַארפ רענײמעגלַא ןייא ףא ךָאנ ןלעטשּפא ָאד ךיז לעװ ךיא--.טנָאמרעד טינ
 = .טייטאּב ןוא גנאלק ןשיװּוצ דייר רעד ןיא גנויצאב רעד ןגעוו

 ןופ ןעניז ןטיירּב ןיא) ?ןטייטאב, ןבָאה דייר ןופ ןעגנאלק עלַא טאמיק
 *"ןעמענרעביא, ,"וטסייג, רעדָא "טסייג, ןגָאז וצ סנייצלא טינ זיא'ס ,(טרָאװ
 סָאװ) ןטייטאב ןָא ןעגנאלק ןופ ןליּפשיב ראפ .גדא "ןעמענרעּבירא, רעדא
 טייצאב ןָא גנַאלק "סעמע ןא, ןיא נג רעד ןעניד ןענעק (גנוניישרעד ענעטלעז ַא לאלכיב זיא'ס
 ןטלעו יא ןיא ַא ,"טעפָא-ביג, ןיא טע ,(טייטאּב ןקיּבלעז םעד טקנוּפ טָאה "סעמע ַא)
 .א .א *?רע זיא ווא,

 םוש ןייק ןָא ,טייטאב ןקיטיינ םוש ןייק ןָא רעטרעװ עצנַאג לָאמא רָאפ ןעמוקס ,סעמע

 -אֹּב וצ סירט ןוא טירש ןדעי ףא עויעט ַא ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ .עילָאר רעקיצונ ךעלכארּפש

 -אפ רעכעלכארפש וצ סעכייש ַא ןיוש טָאה סָאד רעּבָא .גדא "רעציק א ,וע טגָאז ,סע טסייה,, ןצונ

 .גנוניישרעד עלעודיווידניא ַא זיא'ס ןוא עיגאלאט

 ןָא טײטאּב ,ןטייטאּב--גנוניישרעד עכעלצעזנגעק ַא טײרּפשרַאפ רעייז רעבָא זיא'ס
 ןרעי ףא--גנאלל עכעלטע ןיוש ךיז ןּבָאה רימ .ןעגנאלק ןייק ןיא טקירדעגסױא טינ ןרעוװ סָאװ
 ףייפ י* שי? טציא ."רעטרעװ עטרָאּפשראּפ, ןופ גנונישרעד רעד טימ ןפָארטעג לָאמ
 .ןעגנוקרעמנָא-ץנאגרעד עָכעלטע

 :רָא רעזדנוא ןופ סעיצקנופ ערעדנא ןיא יװ) דייר רעזדנוא ןיא ,7
 ןגָאז וָארסָאד .טּפַארק ןופ עימָאנָאקע וצ "גנובערטש, ַא ךיז טקרעמ (םזינַאג
 -רַאפ רימ ןכלעוו ,קנאדעג םנופ ןלאטעד עלַא ,ןטנעמעלע עלא סיורא טינ רימ
 .ּב .צ ,גָאלאיד ַא ויא ליּפשיב רעטסכאפנייא רעד .דייר רעד ןיא ןרעּפרעק

 ?רעטלַא ,טעּפש יוזא ןענאוונופ --
 ,טניוו ןופ --
 ?טניוװ ןופ טכארּבעג סָאװ ןוא --
 .עידעי א ==

 ?סָאװ זא --
 (.סינ) טזָאלעג גרַאב םוצ ךיז טָאה'מ --

 ;גרפ :רעטרעװ ךַאסַא טרָאּפשרַאפ ןענייז ָאד
 ?רעטלַא ,טעּפש ױזַא וטסמוק ןענאוונופ --
 ,טניוו ןופ םוק ךיא --
 ?טניװ ןופ טכארבעג וטסָאה סָאװ ןוא --
 .עידעי ַא טכארבעג ךיא בָאה טניװ ןופ --
 ?טניוו ןופ טכארבעג וטסָאה עידעי ַא סָאװ ןגעװ --
 ךיז טָאה עמ זא ,םעד ןגעװ עידעי ַא טניװ ןופ טכַארּבעג בָאה'כ --

 ,טזָאלעג גרַאב םוצ
*14 
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 ןופ קורדנייא ןא זדנוא ףא טכַאמ דיר "עקידװערָאּפש.טינ, עקיזָאדיד
 .ענעי ןענייז טכערעג טינ טולָאסבא ,ףעגא) ענטעמאה ןופ ןוא ךעלריטאנ טינ

 סָאד :עגַארפ א ףא "רעפטנע ןלופ, ַא סרעליש יד ןופ ןרעדָאפ סָאװ ,סרערעל -נָא רעשידָאטעמ
 ,(גנוּבראדראפ-ליטס וצ רָאנ טויפ זייוו

 ,טייקירנאטשראפ רעד ןוש טאש עס זא ,טַײװ יוזא גנורָאּפשראפ-רעטְרעװ יד טײג לאמא
 .ּב .צ ,ןגערפרעּביא זומ רעדיירטימ רעד ןיא

 א =
 ףּוצ טָאװ =

 רעקיטכיוו א גנורָאּפשרַאפ-רעטרעװ יד זיא לַאלכיּב :לַאלקאנימ-עציוי א זיא סָאד רעבָא

 ךיא , .טשנא "יײגכ , :גנורָאּפשרַאפ-ןעגנַאלק יד יװ טקנופ) דיר רעזדנּוא ןיא טנעמָאמ רעוויטיזָאּפ

 .("ויא סָאװ, .טשגא "יסָאװ, ,?יײג
 ָאטינ ָאד זיא שיטקאפ :שיפרָאמָאּפָארטנא זיא "גנובערטש , קירדסיוא רעד זא ,ךיז טייטשרַאפ

 -ַאּב רעד יװ טקנוּפ ,ןיילא ךיז ןופ ןָאטעג טרעוװס .דייר יד ןצריק וצ גנוּבערטש עקיניזטסּוװאּב ןייק
 -טסואוװַאּב ןופ שימניירא םעד ןָא רָאפ לאמראנ טמוק סעמרָאפ עשיטאמארג עקירעהעג יד ןופ ץונ

 -ריק-דייר וצ גנוּבערטש עקיניזטסווואב א ןעלקיווטנא ןעז ףרַאד ,טײז ריא ןופ ,לוש יד) ןייז .,א רעשידָאטעמ

 זייוו
 .(ךָארּפש רעזדנוא ןופ ןסרוסער יד וצ גנויצאּב עקיניזטסּווװאּב ַא לאלכיּב יװ ,גנוצ

 -צעל רעד לייוו ,"עטלעפראפ , טינ ,רעטרעװו שטראפשראפ ןימרעט םעד ןָא םענ'יכ ,8

 -קאפ .סיא טלעפרַאפ עמ ןוא ,טרָאו ַא סעּפע ?ןייז ףראד, ָאד זא ,עיזוליא ןא טפאש ןימרעט רעט -רעט ןופ עגאופ

 ןימ
 ,"צירעי ַא טניוו ןופ טכארּבעג ּבָאהכ, טינ ,"עידעי א, :טרעפטנע רעטלא רעד ןעװ ,זיא שיט

 טָאה ןוא "רעפטנע ןלופ, ַא ןרעפטנע ?טלָאזעג , רעדָא ?טלָאװעג טָאה רע זא ,טינ סע טסיײה

 .טינ טניולס זא ,טכארטאּב ךיז

 יז לפיוו ףא ,ליפ יוזא ףא סעכייש ַא גנוניישרעד יד טָאה קיטאמארג וצ
 ,"ןייג טייצ ןיוש ,,--:טגָאז רענייא ןעװ .טפעהאב ןופ עמרָאפ רעד ףא טקריװ
 טָאה ,"טנייה ךיז ןביילק רימ ןיִהּוװ ,רעטַאעט ןיא ןייג טייצ ןיוש, :קידנעניימ
 "ןיג טייצ ןיוש , טפעהאּב רעד םירָאװ ,סעכייש ןייק טינ קיטאמארג וצ סע
 רעטרעװ יד טרָאּפשראפ ןייז טינ ןלָאז ָאד ןעוו יװ ,יוזא טקנוּפ טיובעג זיא
 ןיב'כ, ןעניז םעד ןיא "טניוו ןופ, עזארפ יד רעבָא .וװ .א .א *רעטאעט ןיא
 ,קיטַאמַארג ןיא ןרעװ טנרעלרעד ףרַאד ?טניוו ןופ ןעמוקעג

 ?ןטלאה ,ןעניז ןיא  ףירגאּב םעד ןכיורּבסימ ןעמ טגעלפ קיטאמארג רעטלא רעד ןיא

 טּבעװש טרָאװ א ןעװ .ה .ד) גנוניישרעד אזא זא ,ןענעקייל טינ ןעק עמ .(םסהמ83ץ688/?מ)

 טײװ רעּבָא ,רָאפ טמוק (טגָאזעגסױרא טינ טרעוו סע רָאנ ,ןייזטסּוװאּב סרעדיײר םניא םורא
 ןיא טסיײג, טגָאז עמ ןעוו .קיטאמארג-לוש רעד ןיא ןלעטשרָאפ סע טגעלפ עמ יװ ,טפָא יוזא טינ

 "סאג ןיא טסייג, ,עּבארעדא ;"וד, טרָאװ ןייק "ןעניז ןיא ןטלאהעג, טינ סיוועג ָאד טרעוװ ,"סאג
 רַאפ .סעיצקורטסנָאק עקידגריטסיזקע לעלאראּפ ,ענעריישראפ ייווצ ןענייז ?סַאג ןיא טסייג וד , ןוא

 טָאה רע ןעװ , :זרעֿפ סרעטסינ ןעגיד רעשפע ןעק טקעיּבוס םענעטלאהעג ןעניז ןיא ןופ ליּפשייּב ַא

 זיא טקעיּבוס םנופ גנולעפראפ יד ּוװ ,"ןבירשאּב טרָאד ןּבעל ןייז טלָאװ ,רעדעפ ןוא טניט ַא

 רעטפָא ןָאט וצ ָאד רימ ןּבָאה רעּבָא לאלכיב .םטיר ןוא ליטס ּבילוצ ענשימוא טכאמעג רעשפע

 טימ רָאנ ,"ןעגיז ןיא ןטלאהעג, טשרעמיולק טּביײלּב רעכלעוו ,טרָאװ ַא ןופ ?גנולעפראפ , טימ טיג

 .גנורָאּפשראפ



 .עיצאקיפיסאלק-רעטרעוו .וצ
 וצ גנוצנאגרעד-אלק רעד וצ ןרעקמוא ךיז רימ ןלעװ ,סרוק ןופ ףָאס םוצ ,טציא ,9

 רעקיררעירפ רעדרעקידרעירפ רעד ןיא ןוויטקערַאק ןגָארטנירא ןוא רעטרעװ ןופ עיצַאקיפיס

 ףא רעטרעװ עלא טלײטעגנייא טאהעג ןבָאה רימ .עיצַאקיפיסאלק-ריטנעירָא
 -ניא ,וויטנאטסבוס ,ברעוודא ,וויטקעידא ,ּפיציטראפ ,,וויטיניפניא ,טרָאװנָאזרעּפ
 -רָאפ ןוא עקיטייטאב ףא גנולייט ַא טנגעגַאּב רימ ןּבָאה םעד ץוכא .טנאיראוו
 "ןפורנָא עטקעריד, ןפָארטעג רימ ןבָאה רעטייוו .רעטרעוװ (עקיפליהאב) עלאמ
 סָאד ןסאפניירא .(ןעמָאנָארּפפ רעטרעװטערטראפ ןוא (רעטרעװ עקיטייטאבלופ)

 ןוא םעווקאּב גונעג ןּבײלב ייברעד לָאז יז ןוא ,עיצאקיפיסאלק ַא ןיא ץלא !
 -סױא טינ ןעמָאנָארּפ יד ךיז ןזָאל ,טארפיב .רעוש ץנַאג זיא ,שיטקארּפ
 : .ןסַאלק עּפורג רעדָא סאלק רעדנוזאּב ןייק זיא ןלייט

 ַא ןיא "ןייק ,ַא ,רעד, ןוויטקעידא עקיפליהאב יד ןלייטסיוא ןעק עמ
 .טינ סע זיא קיטײנ קראטש םַצנַאה ,לקיטרא עפורג רעדנוזאב

 .עקיפליהאב ןוא עקיטייטאּב ףא ןטנאיראווניא עי זיא םעווקאּב
 סלַא ,סעיצקעירעטניא יד ןלײטסױַא רעדנוזאב עקיטייטאּב יד ןשיוװּוצ ןוא
 ןרעהעג רעהא .ערעדנא ןייק טימ טינ (לאמרָאנ) ךיז ןטפעהאב סָאװ ,רעטרעוו
 ,גדא "עטינ ,?יסָאװ ,ןיינ ,עיא ךיוא ראנ .גדא "ךא ,ייא ,יוא, רָאנ טינ

 -ראּפ ןוא רעטרעוודניב ,סעיציזָאּפערּפ ןענייז ןטנאיראווניא עקיפליהאּב
 ןיק טינ ןענייז סָאװ ,רעטרעװפליה עלא ןרעהעג ןעלקיטראּפ וצ .ןעלקיט
 ,שזא ןענייז ןעלקיטראּפ .רעטרעוודניב ,סעיציזָאּפערּפ ,ןעלקיטרא ,ןברעוופליה
 (וויטיניפניא אב) וצ ,טינ ,(ןעמונעג עי טָאה רע :עיצקורטסנָאק ןיא) עי ,ןעד
 .א .א יצ ,(ןעמָאנלָאצ אב) וצ

 :עיצאקיפיסאלק אזא ךיז טמוקאב'ס ,0
 ו

 | -עג ךיוא ןוא) ןעמאזוצ | טרָאװנָאזרעּפ

 ןיא ייז ןדליב (םוידנור { וויטיניפניא
 ּברעװ--סאלק | ּפיציטראּפ

) 
 (לקיטרא רעקימיטשאּב רעהא) רעכעלרינילקעד |
 (טראװ-לָאצ רעהא) רעכעלרינילקעד-טיג }

 (םוידנורעג רעהא) ברעוודא
 וויטנאטסּבוס
 טנאיראווניא רעקיטייטאּב
 עיצקעירעטניא
 עיציזאּפערּפ
 טראוודניב
 לקיטראּפ

 וויטקעידא

 -יסאלק-רעטרעוו

 עיצַאקיפ



 -רייר עשיטענָאפ

 גנורערילג

 ַא ןופ גנורערילג

 ןכעלטפירש

 טסקעט

 ץענערגטרָאװ

 זוא קיטענאפ ןופ םיקארּפעשאר

 .ןעגנוקרעמנא עשיפארגאטרָא

 ןופ גנורעדילג ,גנורעדילגדייר עשיטענָאפ .ח
 .טסקעט ןכעקטפירש

 -ַאב--עזַארפ :דייר ןופ גנורעדילג עשיטַאמַארג יד ןעזעג ןּבָאה רימ ,1

 -עג עזַארפ .שרעדנַא דיר יד ךיז טועדילג שיטענאפ .עמעפרָאמ--טרָאװ--טפעה
 עזַארפ א רעּבָא ,(טייהצנאג עשידָאלעמ-שימטיר) ךיוא קיטענָאפ וצ טרעה
 ַא זיּב .גדא עיצַאנָאטניא-עמָאק ַא ןופ "רעקיטש , ףא ךיז טרעדילג
 "קא ןייא םורא טריּפורג) ?ןטקאט, ףא קיטש ַא ;(.גדא עיצַאנָאטניא-עמָאק

 ַא ,(גנומעטָאסױא ןייא רַאפ טדערעגסיורא) ןפארט ףא טקאט ַא ,(טנעצ
 .(דייר ןופ טנעמעלע רעשיטענָאפ) ןעגנאלק ףא ףארט

 ןקיזָאד םעד ןיא (1 :רעקיטש ףא ךיז טליײט 8 3 ןופ עזַארּפ יד :ּפשיײב
 -פָארּפ יד ןופ ןבַאגפוא עטסקיטכיװ יד ןופ ענייא זיא (2 ,דָאירעּפ-סגנַאגרעביא
 טּביירש *דָאירעּפ-סגנַאגרעּביא , ךָאנ) .וװ .א .א (3 ,.ר .ס .ס .פ ןופ ןעניירַאפ
 טלייט קיטש עטשרע יד ;(טדערעגסיורא טרעװ יז רעבָא ,עמָאק ןייק טינ ךיז
 רעטשרע רעד ;דָאירעּפ-סגנַאגרעביא (2 ,ןקיזָאד םעד ןיא (1 :ןטקאט ףא ךיז
 -סגנאג-רעב-יא ;רעטײװצ רעד ,ןק:יז-ָאד:מעד-ניא :ןפארט ףא ךיז טלייט טקַאט
 .וװ .א .א ן-ק-י-ז-ָא-ד-מ-ע-ד-נ-יא :ןעגנאלק ףא ךיז ןלייט ןפארט יד ;דָא-יר-עּפ

 .טסקעט (רעטקורדעג) רעכעלטפירש ַא ךיז טרעדילג שרעדנַא ךָאנ ,2
 לטיּפַאק .,ץַאוּפָא) עזַארפ יו סעידאטס ערעכעה ךָאנ ןַארַאפ ָאד ןענייז ,סנטשרע
 ןַא .סעסיוא ןופ טײטשַאב טרָאװ ַא ,"רעטרעוו, ןופ טײטשַאּב עזַארפ ַא .(.גדא
 ןשיװּוצ ןענייז סעסיוא עלַא ּוװ ,טסקעט לייט ַאזַא .ה .ד) טרָאװ שיפַארגָאטרָא
 ,רעדָא ,טסקעט ןליײט עקימורא יד ןופ טרעדנוזעגּפָא זיא סָאװ ןוא טנעָאנ ךיז
 טימ ןעמַאוצ טפָא טלאפ ('רעדנוזַאב ךיז טּבײרש סָאװ, ,סע טפור עמ יװ
 ,ב .צ ,ןשיטאמַארג

 ..ןפַאלקש יװ רעװ עלא ריא ףוא טייטש

 -כַארּפש ןופ רעטרעוװ לפיוו ,'רעטרעוו, ענעבירשעג ליפ יוזא זיא ָאד
 טרָאװ רעדנוזַאּב ַא זיא "יו, ,טרָאװ רעדנוזַאּב ַא זיא ?ףוא,) טקנוּפדנַאטש ןכעל
 :ךַארּפש רעד טימ ךיז טייגעצ טפירש יד ןעוו ,ןלאפ רעּבָא ןַארַאפ .(.וװ .א .א

 טרעדנוהיירד ,טגָאט סע, :ערעדנוזאב סלַא ןּבירשעג טרעװ טרָאװ ןייא (1
 ;"טניירפ עטוג ,סעבַאש געניוא ,עיצולָאװער רעּבָאטקָא ,טנוװָא ןיא ,טכַא קיצפופ
 ,"טניירפעטוג ,סעּבַאש-געניוא ,עיצוילָאװער-רעבָאטקָא ,טנװָאניא , :רעבָא רעסעב
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 -וצקעווא ,ןפיולקעווא, :ןעמַאזוצ ןבירשעג ןרעװ רעטרעװ ערעדנוזאב (2
 ."ןפיול

 ןּבָאה טינרָאג ןעמ ןעק *ןפיולוצקעװװא ,ןפיולקעווא , ןגיילסיוא יד ןגעק -
 ןוא סעיציזָאּפערּפ עקינייא טימ ןבָאגוצ עלאברעוו ןופ טיײקכעלנע רעד ּבילוצ
 -רעװ ערעדנװַאּב) גיילסיוא "רעקיטכיר, רעד טלָאװ ןטנַאיראווניא עקיטייטאב
 .ןשינעײטשרַאפסימ וצ טריפעג (סייוורעט

 -קא ןא זיא "ודג ףא ןעװ רָאנ ;גדא "וטסעװ ,וטסכאמ, טּביײרש עמ
 ."וד טסכַאמ, ןעמ טביירש ,טנעצ

 -נָא רעשירָאטעפ ,ןְזיינ ַא, ןביירש וצ זיירג ןטפָא םעד ןגעק לוש ןיא ןפמעק ףרַאד עמ
 =עּפא רעּבָא ףרַאד עמ ."טסע ןא ,רעמוא ןא  טרעקראפ רעדָא ,"טעבראנ ַא

 ,("ןזיינא,ראנ ,יןזייא ןא,, טינ ,"ןזיינ ַא, טינ ךיז טרעה'ס) רעהעג םוצ טינ ןריל
 רעד, ָאטינ) טרָאװ ןופ רוטאנ רעשיסקעל רעדא רעשיטאמארג רעד וצ רַאנ
 .('רעמוא רעד ,טעּבראנ יד ,ןזייֵנ

 ךירטשדניב ךַארּפש עקידעבעל יד סָאװ ,סרוסער ַא ךָאנ טָאה טפירש יד ,2
 עמ .ןלײטרעטרעװ רעדָא רעטרעװ ןשיווּוצ ( :) לכירטשדניב--טינ טגָאמראפ
 ןעמאזוצ טינ ביוא ,טרָאװ ןטצעזעגפיונוצ ןדעי ןּביירש וצ ןרידנעמָאקער ףרַאד
 זיא ,(ןענעייל םוצ רעװש ןוא גנאל וצ .ב .צ ,םעװקאּב טינ סע זיא לָאמא)
 ןעמַאזוצ רעסעב) "טעברַא-דרע ,, ,"עיצולָאװער-רעּבָאטקָא , :לכירטשדניּב ַא טימ
 -עכ, ,(ןענעייל םאב ןקירעוושראפ לָאז עס ,גנאל וצ טינ זיא'ס לייוו ,"טעּברַאדרע,
 לייו ,ןענעייל םאב טקירעװשראפ רעשפע טלָאװ ?געטנעוושעכ,) "געט-ןעווש
 .(ץַאופיונוצ רענעטלעז ַא זיא'ס

 טעװ ,ןצַאזפיונוצ ַאּב עליפא ןטנאנָאסנַאק עלעּפָאט ןייק ןּביירש טינ ןעמעננָא טעװ עמ ּביוא

 רעבא ,"לײטטָאטש , רעסעב) "לײט-טָאטש , :לכיוטשדניּב םעד ןדנעװנָא רעטיירּב ןעמענ ןזומ ןעמ

 508 עז טערנעװעגנָא טרעוװ ךירטשדניּב .גדא "קיעפ-ףיוק. ,(קידנאטשראפ טינ ןעוועג טלָאװ *לײטָאשש .

 ןופ גנוריוויטנאטסּבוס אּב טעדנעװעגנָא טרעװ ךירטשדניּב .עייל-עגייפ : ןעמענ-ןָאזרעּפ עלעּפָאט אב

 -א-ךימ.גלָאפ א ןופ טּבעל רע, :(סעקּפאל ףא ןרעװ ןטיבראפ לָאמַא ןעק רע) ןטפעהַאּב-רעטרעװ

 ןײר ּבילוצ ,טעדנעװעגנָא טרעוו ךייטשדניּב ."גנאג א ךימ גלאפ. א ןופ טבעל רע, רעדָא ,"גנַאג

 "גיש-זָאלג. (?קסנאטאד טכַאמעג סע טלאוו טינ א) ?טכיש-זָאוג, ןיא ,ןדנאטשמוא עשיפַארג

 ,גרא

 ףָאוטסָאּפַא ,ןלאפעכלעזא ןיא ,(') ףארטסָאּפא ןא טצונאּב ךָאנ טרעװ רעטייוו ,4
 :טראוו ןקידרעטייו םוצ ןא ךיז טסילש ןוא טצריקראפ טרעװ טראוו ַא ןעװ
 ןטאה עמ, ,(םעד ףא) "ןפא; רעבא טביײרש עמ .ןעמענ רע'ט ,זיאיס ,ייגיכ

 -עג טלאוו עמ .טראוו עטייווצ סאד טצריקראפ זיא אד--(םיא טאה) "טּפאכעג

 טינ ןיײז ןעק םיא ןא ּוװ ,ןלאפ ןיא ץוכא ,ףארטסאּפא םעד ןפראווּפא טגעמ
 ,(ןליופ ןיא עקינייא ןיוש ןּביירש יוזא) 'ייגכ, :קידנאטשראפ

 .ףעלא ןעמוטש םעד טצונאּב עמ ןאמזלָאק--"זיא'ס,

 ָארטרעּבירא -רעּבירא םאֹּב ראפ טמוק טסקעט ןופ גנורעדילג עכעלטסניק א ,5
 טרָאוװ 8 -אּב ענייק ןפראד ייּברעד .רעטייוצ רעד ףא ערוש ןייא ןופ טראוו א ןגארס

 טינ לאזס זא ,יזא ןגארטרעבירא :םענייא ץוכא ,ןייז טינ םילאלק-ץענערג
 םיראוו ,ןקירעושראפ לאמינימ לאזס--רעקיטכיר) ןענעיל םעד ןקירעוװשראפ
 טינ ראט עמ זא ,ויא ראלק ,(לסיבא טקירעװשראפ גנוגארטרעבירא עדעי

 שיטקאפ ןוא) רעּבא געמ עמ ;סעקש-זעטס ,ןעני-ימ ,םארו-וא ;ןגארטרעּבירא

 ןגעו טדערעגּפא ןיוש) טפע-רט .טס:לאז ,םארוװ:א :(רעבירא ןעמ טגארט
 ,(ןטלאהעגסיוא זיא גנולייט-ןפארט יד ּוװ ,לש-יט ,ןל-אמ

 עלעיּפיצנירפ ץוכַא ,ןעמ ןעק ןפארט עצנַאג עקפַאד ןגָארטוצרעּבירא גנורעדָאפ רעד ןגפקטנא
 -ירא אזא עליפא זַא ,ןזײװנָא ךָאנ ,(ןכייקירעװש עקיטיינ-טינ טימ ןײלא ךיז ןקיטסעלַאּב טינ) סענייש

 :טסקעט ןטקוררעג א ןופ ליּפשייּב א זיא טָא .ןענעײל םעד לָאמטפָא טקירעװשראפ גנוגָארטרעּב

 ןג



 כה שע8 =

 ךענעייל ןוא סקיפערּפ א רַאפ ןָא סע רימ ןעמענ ,"-ואפ , ערוש ףָאס ןיא קידנעעז ."ןקיב-רַאּפ,

 .מוא , ךיז ןזומ ןוא ,זיא סָאד סאוו ,טינ רימ ןסײװ ,"ןקיּב ,---ךָאנרעד קידנעעזרעד .טנעצקא ןא ןָא
 -רָאמ טױל ָאד ןגָארטרעּבירא ןעוועג ןיוש טלָאװ רעסעּב .שרעדנא ןענעײלרעּביא ןוא בייהנָא םוצ ןרעק
 -נופ טקירעוושראפ סָאװ ,גנוגָארטרעבירא *רעועשָאק , ןופ ליּפשיײב א ךָאנ ."ןקי . .ּבראפ , ,סעמעפ
 ערוש ןײא ףַא ןזָאל זַא ,ןזײװנָא ןעמ ןעק טנייה ."עקידרעט-עמכאס, :ןענעײל םַאּב ןגעווטסעד
 עדאווא ךָאד טרעווראפ לַאפגיוּב םעד ערוש רערעדנַא רעד ףַא "ןגָארטרעּבירא , ןוא עיציזָאּפערּפ א
 ךּביוא םעד ץוכַא ןפראד ,ָאזלא .ןענעייל םעד לָאמטּפָא ךיוא סע טקירעװשרַאפ ךָאד ןוא ,טינ רענייק

 .ןריטסיזקע טינ םילָאלק-גָארטרעּבירא ענייק לַאלק ןטרילומראפ
 ךגעװ טינ ןדיײר ,דײר רעקידעּבעל וצ ץַאזנגעק ןיא ,רעשפע ןעמ ףראד טפירש וצ עײגענעב

 .(ןצאזּפָא זיּב ןּבַאטשכוּב ןופ) "זעטניס , ןגעוו רָאנ ,"גנורעדילג,

 .טנעצקא ,עיצאנַאטניא .8

 ..טלעטשעגרָאפ םירָא רעייז טפירש רעד ןיא טרעוװ עיצַאנָאטניא יד ,6 ןוא עיצאנָאטניא

 ,שייד שיר ןיא (סנכײצלעטשּפָא ןופ ץונַאּב) עיצַאוטקנוּפ ןופ םילָאלק ןייק  עיצַאוטקנוּפ

 ךיז ןעמ טריפ שיטקַאפ .טעּברַאעגסיוא טינ ךָאנ ,טסּוװַאּב זיא רימ לפיוו ףא

 -עג ןיא עקיזָאד יד .עיצַאוטקנוּפ רעשיסור רעד טימ ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ,ןָא

 -ָאטניא יד ןעלגיּפשּפָא) ןשיטענָאפ :ןּפיצנירּפ ייווצ ףַא קיטייצנייא טעדנירג
 רעקירעד ןוא רעטרעוו יִד ןופ ננעב יד ןענעכיײצַאּב) ןשיטַאמַארג ןוא (עיצַאנ

 ,(ןטפעהַאּב ןוא ןצַאז ןופ

 טיונ רַאפ .טנכיײצַאב טינ לאמרָאנ טרעװ טנעצקַא רעשיגָאל רעד ,7 טנעצקא רעשיגָאל
 *גנוכיירטשרעטנוא  טימ רעדָא (') ןכײצטנעצקַא ןַא טימ םיא ןעמ טנכייצַאב ךעלטפירש טרעוו

 .(סעסיוא ענעפרָאװעצ ,טפירש ערעבערג ,טרָאװ ןרעטנוא עיניל א) ליל"ליפ סיי
 ,טלָאמעד עליפַא טײקיטכיװ ןופ ןעמיס ַא ראפ גנוכיירטשרעטנוא טצונַאּב עמ ,סקירעּביא גנוכיירטשרעטנוא

 .טנעצקַא ןשיגָאל ןיא קורדסיוא ןייק טינ טייקיטכיוו יד טמוקַאּב דייר רעקידעּבעל רעד ןיא ןעוו

 -ייווצ וצ לָאמַא טריפ ,טנכײצַאּב טינ ךעלטפירש טרעוו טנעצקא רעשיגָאל רעד סָאװ ,סָאד

 -אנ זיא'ס .(ץיטָאנ א ןופ לּפעק א ,"סעמע ,) "ןעמונעגּפָא טרעוו דרע ליפוצ , :.ּפשיײב ,ןטייקיטייד

 עמ ,ליפ וצ ּפַא טמענ עמ זַא ,סע טסיײה טלאמעד ,"ררע, ףַא טנעצקַא ןטימ ןענעייל וצ !ךעלריט

 קקידנלעװ ,"ןעמונעגּפא  ףא טנעצקא םעד טניײמעג רטבא טָאה רָאטװא רעד ;רעקינײװ ןעמענּפָא ףרַאד

 .ּפא לייט א ןעמ טמענ ,ררע ליפ וצ ןּבאה סָאװ ,םיפוגעלַאּב יד אב זא ,ןגָאז

 .טנעצקא ןשידיי ןופ ןצעזעג עקינייא ,8 ןשידיי ןופ ןצעזעג
 לצרָאװ ןפַא טנעצקַא רעד טמוק טיָאװ ןקיטײטַאב ןכַאפנייא ןַא ןיא טנעצקַא

 רעד ןזיא ווָאר סָאד ,סקירעּביא ;ןפארטלצרָאװ יד ןופ םענייא ףַא--רעיונעג)
 | .(קיפארטנייא לצרָאװ

 יילרעייווצ טימ (רעקיפארטרעמ א) לצרָאװ רעקיּבלעז רעד טמוק לָאמא
 .(גנוריטנעצקַארעביא) "סערַאילָאטס-רעילָאטס ,םינָאלזאג-ןעלזאג , :גנוריטנעצקַא

 ,לארטאעט) לא-- :טריטנעצקַא קידנעטש ןענייז ןסקיפוס עקיזָאד יד
 -עב) יי-- ,(טזינומָאק) םזי-- ,(רוטקורטס) רו-- ,(טנאסרוק) טנא-- ,(לאמרָאפ
 ןוא (טנעגילעטניא) טנע - ,(ןרידנעמָאקער) רי-- ,(טסינישאמ) טסי-- ,(יירעק
 *  .ןסקיפוס-טכאראפ יד ןופ לייט רעסיורג ַא ךיוא ,ערעדנא עקינייא

 ךןפַא טנעצקַא רעד טמוק ,ןסקיפוס עטריטנעצקא יד ןופ ייווצ ןעמוק טראוו ןייא ןיא ןעוו
 .ןריזילאנָאיצאנ--לַאנָאיצַאנ : ןרעדנַא

 -לע ,--עציװ ,--רוא ,--מוא :טריטנעצקַא ןרעװ ןסקיפערּפ עקיזָאד יד
 ..ןצַאזפיונוצ ןופ ץענערג ןפַא ןפייטש ייז .אא --פיטש ,--רעט

 :ןטנעצקַא עקרַאטש ךיילג ייװצ טרָאװ ןייא טָאה ןלַאפ ענעטלעז ןיא

 -ערּפ ןטימ .אא ןּפיציטרַאּפ ,(טייהרעטנוזעג) טייהרע-- סקיפוס ןטימ רעטרעוו

 .אא (ךעלגעממוא ,ןשאוועגמוא) --מוא סקיפ

 -ַאב ןפַא װָאד סָאד טנעצקַא רעד טמוק טרָאװ ןטצעזעגפיונוצ ַא ןיא
 ,לייטמיטש



 עא :

 -עלעט : ןצַאזפיונוצ עלאנָאיצַאנרעטניא (1 :ןעמַאנסיױא עטסקיטכיוו יד

 (2 ן.גדא ("טפַאשנסיװ-רעּפרעק,-=) עיגָאלָאיזיפ ,(?רעביירשטייוו;---) ףַארג

 .גדא עיצקעסדיא :סעיצַאיװערבַא עטריניבמָאק

 (עמאמ-עטַאט) ןטײװצ ןּפַא טנעצקַא רעד טקוק ,ןלײט-טּפױה ןענייז ןלייטדנאטשאּב עדייב ןעוו

 .(םיװָאלקיּבעש-וועלעק) ערייּב ףַא רעדָא

 -עג סָאד .טנעצקַא םעד קידנעטש ךיז ףַא טָאה בָאגוצ רעלַאּברעװ רעד

 -וצ רעלַאּברעװ םירָאװ ,טנעצקַא-טרָאװ ןופ ץעזעג םוצ טינ ךעלטנגייא טרעה

 .טרָאװ רעדנוזַאב ַא זיא ּבָאג
 יז .טינ טנעצקַא ןייק רָאג װָאר סָאד ןּנָאה רעטרעװ עקיפליהַאּב

 רעטרעוו עקידרעטייוװ | יִד וצ רעדָא עקידרעירפ יד וצ ןָא שימטיר ךיז ןסילש

 ,("טרָאװ, ןוא *טקַאט, ןעמַאזוצ טינ ןלַאפ רעבירעד)

 סָאד .טנכײצַאּב טינ ךעלטפירש טרעװ טרָאװ ןופ טנעצקַא רעד ,9
 רימ יװ ,טָאה טנעצקַא רעשידיי רעד םירָאװ ,טינ קילגמוא ןייק וװָאר סָאד זיא
 לָאמנײק טאמיק טמוקס ןוא ,ןצעועג עטסעפ ץנַאג ,ןעזעג סָאװ רָאנ ןּבָאה
 ןטנעצקַא ענעדיישרַאפ טימ טפירשנָא ןייא ןענעייל ןענעק לָאז עמ ,רָאפ טינ

 -ּוטלוק ןוא (וויטקעידא) עלערוטלוק יו רעטרעוו עכלעזַא ןלעטשנגעק ןעמ ןעק ךעלטסניק

 .(ןעמָאנרענעלקראפ) עלער

 טנעצקַא ןופ גנונעכייצַאב-טינ יד ּוװ ,ךיז טכוד ,לַאפ רעקיצנייא רעד
 -עײל םעד טקירעװשרַאפ סלַאפנדעי רעדָא ןטיײקיטיידייוצ וצ לָאמטפָא טריפ
 ַא וצ ךעלנע שיטענָאפ ויִא ּבָאנוצ רעלַאברעװ ַא ןעוו ,לַאפ רעד זיא ,ןענ
 טסקַאװ םזילַאטיּפַאק רעד, יװ ,עזַארפ אזא .(.אא "טימ ,רעטנוא,) עיציזָאּפערּפ
 :קייילרעייוװצ ןענעיײל ןעמ ןעק ("ןרעטש,) "ןצענערג ענייז רעּביא

 -ערפ--"רעּביא,) ןצענערג | ענייז רעביא | טסקַאװ | םזילַאטיּפַאק רעד (1
 .(עיציזָאּפ

 רעלַאּברעװ--"רעּביא,) ןצענערג ענייז | רעביטסקאוו | םזילאטיּפאק רעד (2
 ,(בָאגוצ

 ('סעמע,) "טנייפ םעד טימ רעיושוצ רעד טליפ טפָא, :ליּפשייּב א ךָאנ
 :ןרעװ טנעיילעג ןעק

 .(עיציזָאּפערּפ--"טימ,) טנייפמעדימ רעיושוצ רעד טליפ טפָא (1
 .(ּבָאגוצ רעלַאברעװ--"טימ,) טנייפמעד טימ רעיושוצ רעד טליפ טּפָא (2
 סָאװ ,םעד ךרוד לָאמַא ןעמ ןעק טייקיטיידייווצ עקיזָאד יד ןדיימסיוא

 -דניב ַאךווד ברעװ ןשינייכש ןטימ ןדניברַאפ ּבָאנוצ ןלאברעוו םעד לָאז עמ
 ןיא געהיונ ךיז ןעמ זיא יוזא .("רעביא-טסקַאװ םזילַאטיפַאק רעד,) ךירטש
 סעניײכשיב טײטש בָאגוצ רעלַאברעװ רעד ןעװ ,רָאנ טליג סָאד רעבָא .ןלױּפ
 -ײצַאב ןעוװעג ,ךיז טײטשרַאפ ,טלָאװ לטימ רעטסלאנָאיצַאר רעד .ברעוו ןטימ

 .טנעצקַא םעד ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןענעכ

 .ּבאטשכוּב ,גנאלק .0
 טכערּפשטנא שיפַארג ;גנַאלק זיא דייר ןופ טנעמעלע רעשיטענָאפ ,0

 ,באטשכוב םיא
 -ָאפנָאק ןלאקאויד :ןטנַאנָאסנָאק ןוא ןלאקָאוו ףא ןעמ טלייט ןעגנַאלק-ךַארּפש

 ןטאנ -ּבלאה א טימ עטײװצ יד ,לומ ןטנפעעג א טימ טדערעגסױרַא ןרעװ עטשרע
 ךָאנ ןעמ טריציפיסַאלק ןטנַאנָאסנָאק יד .ליומ ןטכַאמרַאפ רעדָא ןטנפעעג +

 ;ױזַא
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 ןעגנַאלק-ןעמוג-גנוצ| עקידנּפיל

 צו
 -ןקור ָעקינָאצ

 ןןעג : :

 עּפמוד | ק | ט | ּפ
 עקיסיירפוא |

 עקיכליה | עי | ד ֹּב |6
 נוי 4
 ו 6

 ע ּפ מו ד | | שט צ | ןטאקירפא :

 -עגפיונוצ) | 4
 ש

 עקיכליה | שוד | וד | 4

 עּפמוד 9 | ש ס פ | |
 שי עו עקיבייר ןָב

 עקיכליה ה |(})י | שז ז ןײװ א

 רו
 | | נ 6 'מ צ
 = = ןטנַאנָאס |-

 ר אל ו

 ,"עקלאיל, ןיא יװ ,ןטנַאנָאסנָאק (עטריזילאטאלאפ) עכייוו ךָאנ ןארַאפ
 ."וינעטָאג ,

 ,טָאי טסייה (יוב ,יימ ,רָאי ,םַאי) } גנַאלק רעד
 ןלַאקָא ןענָא ןעמ ף ןלַאקָאװ ן .ה .ד ,'ןלַאקָאװ עטמיטשַאּבמוא , ןענַאמרעד ןעמ ףרַאד ןלַאקָאװ ןשיװצ

 רעבָא ,(טריטנעצקַא טינ קידנעטש) טפָא רָאפ ןעמוק יז ); , יע יָא ,א טינ

 סָאד ,ןלַאקַאװ "עטמיטשאבג רַאפ סעסיוא יד ןופ רענייא טימ טנכײצַאב ןרעוו

 .ע טימ ווָאר

 ןעגנָאטּפיד

 ,ןעגנָאט

 עשיטענָאפ ןייק

 -םיִד ןעמ טפור (יִא) יו ,(יַאו יי ,(יע) יי סעּפורג-עגנַאלק יד

 -יוא קילדנעצ רַאּפ יד רעדיײא ,רעקיטראנדיישרַאפ ליפ ןענייז ךַארּפש רעד ןופ ןעגנַאלק יד

 -מוא טפירש רעכעלנייוועג רעד ןיא זיא ןעגנַאלק יד ךעלטקניּפ ןענעכײצַאב .זייּבפעלא ןופ סעס טינ
 -יצעּפס ןָא (סנצעמע ייס ,ענעגײא ייס) דײר יד ןריזילאנא וצ ךעלגעממוא זיא םעדצוכַא .ךעלגעמ

 עשיטענָאפ קידנעטשלופ ןייק ןייז טינ ןעקס סאוורַאפ ,עביס עטשרע יד זיא סאד .ןטַארַאּפַא עלע

 -ַאיד ףַא ,ןכַארּפש ערעדנַא יװ ,ךיז טלײט ךַארּפש עשידיי יד ,1
 ,קיסקעל ןיא ייכ ,קיטענָאפ ןיא ייס רעטנוא ךיז ןדייש ןטקעלאיד יד .ןטקעל
 ןעמַאטש סָאװ ,ןטיײקנדײשרַאפ ענעי ןענעכער טינ ביוא) קיטַאמַארג ןיא ייס
 רעשפע קיטַאמַארג ןיא דיישרעטנוא רעד זיא ,ןטייקנדיײשרַאפ עשיטענָאפ ןופ

 ןעק טפירש
 ןַײװ

 ,(טדער עמ יוװ ןּביירש) טפירש

 ןטקעלאיד

 .(רעטסנעלק עמַאס רעד

 ענייא (ןעגנוגײנּפָא עשיטקַאפ קידנרירָאנגיא) לעיּפיצנירּפ זיא טפירש יד -קעלאידרעטניא
 לפיו ףא .("טפירש ןופ ּפיצנירּפ רעשיטקעלַאידרעטניא ,) ןטקעלַאיד עלַא רַאפ ּפיצנירפ רעשיט
 ןטקעלַאיד לפיוו ,ןגיילסיוא ערעדנוזַאּב ליפ ױזַא ןייז לָאזס ,טינ ןליוו רימ גיילסיוא ןיא

 עשיטענָאפ ןייק ןייז טינ ןעקס סָאװרַאפ ,סעביס יד ןופ ענייא סָאד יא --
 ,טפירש



-- 219 -- 

 טיול ןטסָאמעגנָא ,"ךארּפשסיױוא ןשירארעטיל ןכעלטייהנייא , ןוויטקיפ א ןגעוו ןדייו ןעק עמ
 ןעמ ןעק .} שילױּפ - - ץ .וקוא -- 0 .ויטיל "םעטסיס-ןעגנוכערּפשטנא,, יד ,ענייהעד .טפירש רעד
 טפירש רעקיטנייה רעזדנא ןיִא טנכײצַאּב טרעװ יז לייוװ) "0 רעשירַארעשיל, ןפור לעגָאיצנעװנַאק

 רעכעלטייהנייא ,

 רעשירארעטיל

 ,"רַארּפשסיױא

 -וצ עיצקיפ סלַא רעשיראיעטיל , ןפור ןעמ ןעק "ס}} .ליוּפ--ס;} .רקוא---ּבק} שיווטיל , םעטסיס-ןעגנוכערפשטנא יד ;(לָא-

 -ָאלָאנימרעט ּביל 'קיטַאמַארג רעד ןיא טלעטשעג ךיז ךיא ּבָאה געו םעד ףא .וװ .א .א ,("יו, .רגָאטרָא) "סג

 ןטלָאװ טינא .ג .ד .א "רעדירּב -- רעדורּב. ןיא טייּברעּביא ןשילאקָאװ ןגעוו רעגייֵטׁש ַא קידנדײר

 .ןטקעלאיד ענעדיישרַאפ ןופ סעקיטַאמַארג לעלַארַאּפ ןעיוּב טוומעג רימג

 ןקעווצ עשיג

 -ָאסנָאק עקיפארט ןפארט רעבָא ןארַאפ .לַאקָאװ א רָאפ ךעלנייוועג טמוק ףארט ןדעי ןיא ,502|
 סָאװ ,(ר ,מ רענעטלעז) נ ,ל ןטלאהכנַא סָאװ ,ןפארט ןענייז סָאד--ןלַאקָאװ ןא
 "םּב--ַָאה ,ןס--יוו ,לג--יופ, .ב .צ ,ףארט א ןרליב וצ ךעיוקעב ןיילא ןענייז:
 ,רעקיפארט טסייה ר ,ל אזא .('ןבָאה, ךיז טביירש)

 -נליּפש ,קידנכַאל ;ןליּפש ,ןכַאל :ןטנַאנָאסנָאק עקיפארט ןופ ןליּפשייב
 ,ןרעּב-טָארװא ;ןרעגעװש ,ןטריװ ; ןשטנעמ ,ןשיט ;ןגיוושעג ,ןפָארטעג ;קיד
 ;ןכער ;ןצפופ ;סעפעג ןרעּבליז ;ןמורפ םעד ,ןטוג םעד ;ןשטיװָאניבַאד
 .ןזַאכ

 -אּב) ןטנכעראּב ,ןטנגעג ,לדנקלָאװ ;לסילש ,לדייא ;לסעג ,לקנייב
 4 : ,(ןט-נכ-עדי

 ,(ןפארט ףָאס ןיא) סיוא-ףַארט רעטּפָא רָאּפ-ןעמוק ןטנַאנָאסנָאק עקיפַארט
 םעד ,סנשטנעמ םעד ,טנכערעג, :(ףאוט ןטימ ןיא) ןיא-ףארט ךיוא רעבָא
 ."סנטוג

 .קיפארט טשינ לָאמנײק נ ,ל זיא לַאקָאװ א רַאפ ,2

 -ַאֹּב ,(?טכא-ןרעטש , ךיז טנעיײל ,"טכַאנ-ןרעטש , ,"קיטרַא-ןגייא ,) ןצאזפיונוצ : ןעמאנסיוא

 .("םיא ךָאנ ןפיול , ,"ןיהא ןפיול ,) רעטרעװ ןופ .שינעגע 3-

 ,סקיפוס ַא וצ טמוק נ ,ל עקיפארט טימ טרָאװ ַא וצ ןעוו ,זיא רעּבירעד
 --לדנַאה) טייקיפארט רעייז נ ,ל ןרילרַאפ ,לאקָאװ ַא טימ ןָא ךיז טבייה סָאוװ
 ןרַאפ לַאפ ַאזַא ןיא טמוק לָאמטפָא .(לּפָאג רענרעבליז--סעפעג ןרעבליז ,ןעלדנַאה;
 :ב.צ ,"ןעייא-ריסנעּפמָאק , ןפור ןעק עמ ןכלעוו ,ע גנַאלק רעד נ ,ל

 יד ןעוו ,םוידנורעג ןוא .לָאצרעמ ןָאורעּפ עטירד -עטשרע ,וויטיניפניא (1
 יז ,ןענעכער רימ ,ןענעכער--ןכער :נ ןקיפארט טימ סיוא ךיז טזָאל עמעש
 רעד טמוק ל ןקיפארט אּב רעּבָא ;(ןענרעל ,ןענװַאד :ןעמַאנסױא) ןענעכער
 טינ) קידנעלרנאה ,ןעלדנַאה רימ ,ןעלדנאה -לדנַאה :טינ ע-ריסנעּפמָאק
 ,("קידנעלעדנַאה ,ןעלעדנאה,.

 עמעט יד ןעוו ,וויטַאראּפמָאק ןופ גנודליב ןוא עיצַאנילקעד-וויטקעידַא (2
 ,םענעטָארעג א ,רענעטָארעג א--ןטָארעג, :ל ,נ עקיפארט טימ סױא ךיז טזָאל
 -עדייא ךָאנ ,עלעדייא ןַא ,רעלעדייא ןַא--לדייא ,ריד ןופ רענעטָארעג זיא רע
 -ליז :ןעמענפָאטש ןופ נ-- סקיפוס ןטימ ןוויטקעידַא עקינייא--םאנסיוא .."רעל
 ."רענדייז, טינ ,"רענערייז,/ רעבָא ,"רענערעבליז, טינ ,רענרעּבליז א--ןרעב

 ,עלעסילש--לסילש :ל-- טימ ןויטנַאטסּבוס ןופ ןעמענ-רענעלקרַאפ (3
 .עלעקנייּב--לקנייּב-

 :נ ןקיפארט טימ עמעט ַא ןופ טעדליּבעג ,גנו-- טימ ןוויטנַאטסבוס (4
 ,גנולדנַאה--לדנַאה רעּבָא ,גנונעדרָא-- ןדרָא ,גנונעכער--ןכעד

 טײהנזעװּפָא ןופ לַאפ רעטנַאסערעטניא ַא .וו.א.א רענעציירד--ןציירד (5
 -ןטוג; רעדָא ןעװעג טלָאװ לַאמרָאנ) "טנווָאנטוג, זיא ע- ריסנעּפמָאק ןופ
 .("ןענעכער, יװ "טנווָאנעטוג, רעדָא "קיטרא-ןגייא, יו "טנווָא-

 ןטנאנ

 ע - ריסנעּפמאק

 1 1 ָאלק יד ק | -ארט ג זיא ןעװןופ טייקיפארט ןגעװ םילָאלק יד קיטכיוו ןענייז קיטאמארג רַאפ 4
 שינ ןעװ ןוא קיפ -ָאסנָאק) קיפארט-טינ עקפאד ןעו ןוא קיפארט עקפאד נ זיא ןעװ .ה .ד ,ג
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 -וס סלא טפָא טמוק נ רעקיפארט סאו ,רַאפרעד קיטכיוו זיא סָאד ,(שיטנאנ
 ב- ,"נע, ףַא ןטיברַאפ רע טרעװ ,קיפארט ןייז טינ ןעק רע ןעוו ןוא ,סקיפ
 ,םע ,(ןשיטנאנָאסנָאק)

 ירד ןיא (רעקיפארט) נ ןסקיפוס יד ןריּפורג וצ םעװקַאב זיא'ס
 : סעּפורג

 -רעטשרע ןופ סקיפוס סלא ,סקיפוס-וויטיניפניא סלא נ רעקיפארט (
 -נורעג סלא קידנ-  ךױא) סקיפוס-פיציטרַאּפ סלא ,לָאצרעמ ןָאזרעּפ רעטירד
 --וס=גנודליבטרָאװ סלא ,ןוויטנַאטסּבוס ַאב סקיפוס-לָאצרעמ סלַא ,(סקיפוס-םויד
 .ןעמענפָאטש ןופ ןוויטקעידא אב סקיפ

 --אד ןוא ןימ ןטשרע ןיא סקי* ט-וויטאד.וויטאזוקא סלא נ רעקיפארט (2
 .ןוויטקעידא ןופ ןימ ןטירד ןיא סקיפוס -וויט

 :עכעלרינילקעד ַאב סקיפוס-וויטאד-וויטאזקא סלא נ רעקיפארט 32
 ,ןוויטנאטסבוס

 -דַאפ ןלַאפ עקיזָאד יד ןיא נ רעקיפארט טרעװ עּפורג רעט-| רעד ןיא

 !ןע- ףַא ןטיב
 .ןעָארויב--ָארויּב ,ןעור--ור ,ןעילּב--ילּב :לאקָאװ ןטריטנעצקא ןַא ךָאנ

 ףוויטיניפניא--םאנסיוא) ,ןעייג--ייג ,ןעיוב--יוב :(גנָאטּפיד) טָאי ךָא
 .ןעײמרא--ײמרַא ,("ןייז ,ןייג,)

 .ןעמאי--םאי ,ןעמוק--םוק :מ ךָאנ
 - .רענעניצ--ןיצ ,ןענוז--ןו ,ןענָאמ--ןָאמ : (ןשיטנאנָאסנָאק) נ ךָאנ
 .ןענעכער--ןכער :(ע- ריסנעּפמָאק א טמוק ייברעד) ג ןקיפארט ךָאג
 .ןעגנאלק--גנַאלק ,ןעקנירט--קנירט ,ןעגניז--גניז ץ ךָאנ
 +ןעלדנַאה--לדנַאה :(טינ טמוק ע- ריסנעּפמָאק ןייק) ל ןקיפארט ךָאנ

 .ןעלמיה--למיה

 -ןערטנעצ ,ןעוטַאעט , סעמרָאּפ-לָאצרעמ עכעל ידיי-טינ יד ןיא זיולב -- ר ןקיפארט ךָאנ

 ךיוש לָאצרעמ ,ר ןקיפארט-טינ טימ ,"רעטאעט , ;ָאצנייא --רעכעלשידיי : (.גדא ?רטאעט , ןופ) ,גדא

 ."סרעטַאעט , עליימעמ

 עכלעזַא ןיא טיג לָאמנייק ךיז טכוד טמוק ןעמענ עכעלּבייװ ןופ סקיפוס סלא נ רעקיפארט

 .ן--- רעדָא ןע-- ףַא ןרעוו ןטיבראפ טפרַאדעג טלָאװ רע ּוװ ,רעטרעוו

 -רעקיפארט א טביילּב (עיצאנילקעד-וויטקעידא) עּפורג רעטייווצ רעד ןיא

 םעד, :ע- ריסנעפמָאק טימ לַאפ ןטצעל ןיא) ל ןקיפארט ,קנ ,גנ ,מ ךָאנ נ
 -רַאפ רע טרעװ נ ןקיפארט נ ,טָאי ךָאנ ;"'ןלעדייא ,ןקנַארק ,ןגנירג ,ןמורק
 .םעיײנ םעד, :(ע: ריסנעפמָאק א טימ --נ ןקיפארט אֹּב) םע-- ףא ןטיּב
 רע טרעװ ןלַאפ ענלצנייא ןיא זיולב ןוא ,"םענעדלָאג םעד ,םעניימ ,םענייש
 ."ןעיירטעג א, :ןע ףַא ןטיברַאפ טָאי ךָאנ

 .ןעָארג םעד :ןע-- ףַא ןטיבראפ סיוא-טזייוו נ רעקיפארט טרעװ לַאקָאװ ַא ךָאנ

 ךעלנע ץלַא ןיא ויא (ןוויטנאטסבוס ןופ עיצאנילקעד) עּפורג עטירד יד
 רעד וצ ךעלנע ןיא יז ּוװ ,קנ ,גנ טימ לַאפ םעד ץוכא ,רעטשרע רעד וצ
 -ץֵאורעּפ ַא ןופ "?ןגנוי וצ, : נ רעקיפארט טּביײלב'ס ּוװ ,.ה .ד ,רעטייווצ
 ."ןגנילעש ןגעוו ,("גנוי, ןעמָאנ

 } ףא ןטיּברַאפ טרעװ לאקָאװ ןטריטנעצקא-טינ א ךָאנ | רעקיפארט
 -ןָאורעּפ רעד רעדָא עמעט-ּברעװ יד ןעװ ,רָאפ-טמוק סָאד .(ןשיטנאנָאסנָאק)
 -ָאה - עװערָאה :(לַאקָאװ רעדנא ןא ןטלעז) ע טימ סא ךיו ןוָאל ןעמָאנ
 --- ויטיניפניא סלא) ןָאכע ,קידנעקעמ -- ןעקעמ--עקעמ ,קידנעװערָאה ,ןעווער
 -העכעלשידיי ןאשאמ -- אשאמ ,ןעּבײל -- עּבײל ,ןערָאס -- ערָאס ,(ןרידאנ אב
 .ןינילָאסומ--ינילָאסומ ,ןיקצָארט--יקצָארט ,(ןעשאמ--עשאמ
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 -ָאטרא-שיטקַארּפ טדנעוו -- ?ןרָאס -- ןערָאס ? ןװערָאה--ןעװערָאה :ךיז טקעּפָאס עמ ּביוא
 -נא רעשיפארג .ה .ד ,עמעס רעזױלב רעד ןופ טייטשאב סָאװ ,עמרָאפ רענעי וצ ךיז ןעמי
 -ןָאזרעּפ אּב וויטאנימָאנ וצ ןוא ּברעװ ַאב לָאצנייא ןָאזרעּפ רעטשרע רעד וצ

 .ןעמָאנ

 .ןרליּב . ,וויטיניפניא :טינ ןעמיס ןייק ןענייז .גדא -עדלעמ ךךיא .,ערליּב ךיא. זיולּב

 ,גדא ?ןרלעמ:

 .קיפארט טינ | רעד זיא ...ןעפניפ ,ןעריפ , רעטרעוו יד ןיא

 רָאנ סיוא-טזייוו ךיז טפערט סָאד רעבָא ,ה ךָאנ --| ןופ טייקיפארט-טינ ןופ לַאפ ַא ךָאנ

 .רָאפ טינ סרערעטניא ןשיטאמארג ןייק טלעטש ןוא ,("ןהייק ,, טינ) *ןעהיוק,, :ןעלצרָאוו ןיא

 ,טּבָאה : | ןקיפארט ןופ עיצאילימיסַא ןופ טקודָארּפ סלא (1 רָאּפ-טמוק מ רעקיפארט 5

 -ָאק/ טשיויירַאפ טדערעגסיורא טֿפָא טרעװ) םזינומָאק : ןסקיפוס עקיכַארּפשרמערפ ןיא (2 ,םפאכ

 .סעמרָאפ--עמרָאפ :רעכעלשידיי .(* ןעמרָאפ , .צרעמ) *םרָאּפ , לָאמטּפָא טצונַאּב עמ .("םוזינומָאק ,םעזינומ

 טרעװ) *רבָאפָארּפװאלג , :רעטרעוודמערפ עטשידייראפ טינ ןיא רָאפ-טמוק ר רעקיפארט

 .גדא "רטנעצ ,רטעמ ,רטַאעט , טאטשנא רעבָא ;("רעבָאפָארּפוװאלג , טשידיירַאפ טדערעגסיורא טפָאנ

 ."רעטנעצ ,רעטעמ .,רעטַאעט , --.רעסעב

 .ןטנאנָאסנָאק ןופ גנוקריוו עקיטייזנגעק .ם
 ,טנאנָאסנָאק רעפמוד א ןי* רעקיכליה א סענייכשיב ןעמוקס ןעוו 6

 .ליה טרעװ רעּפמוד רעד ,טרעקרַאפ ,רעדָא ,ּפמוד ךיוא רעקיכליה רעד טרעווז
 -נערַאפ) עיצאילימיסא טסייה ןטייווצ ןפא גנַאלק ןייא ןופ גנוקריוו ַאזא .קיכ
 רענעטלעז ,ןטשרע ןפַא טנאנאסנָאק רעטייווצ רעד טקריװ ווָאר סָאד .(גנוכעל-
 .2050)ת == ןיוש -| גָאז ,2044 == ט-- גָאז :.ּפשייּב .טרעקרַאפ-

 טּבײרשס .ה .ד ,טלגיּפשענּפָא טינ עיצאילימיסא יד טרעװ טפירש ןיא
 :ראמ ךיז טפור סָאד .ןעוועג טינ טלַָאװ עיצאילימיסא ןייק יו טקנוּפ ,ױזַא ךיז
 שיטענאפ) ןיוש גָאז ,טגָאז :.ּפשיײב .גיילסיוא ןופ ּפיצנירּפ רעשיגאלאפי
 ("רימ גָאז, רעבא ,*ןיוש קָאז ,טקָאז, ןעװעג טלָאװ

 ןעגעּפָאװטנַא :וָאּפ טיג עיצאילימיסא ןייק טמוק ,ר ינ ,מ ,ל .י רַאפ ךיוא יװ ,וװ רַאפ

 .8003010060 טיצ

 א ךָאנ טריטסיזקע עיצאילימיסא רעסייוולייט רעקיזָאדרעד ץוכא
 -נָאק רעקיכליה א ןוא רעּפמוד א ךיז ןפערטס ןעװ ,עיצאילימיסא עלופ
 טימ רָאנ עקַאט רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ .ה .ד) טראס ןקיּבלעז םנופ טנאנאס
 -נאלק עדייּב ךיז ןסיג טלָאמעז ,(.גדא ב-|-ּפ ,ט-|-ד .ּב .צ ,טייקיכליה רעד
 .סטסֹוח == ןטעב | ּפָא ,166 --ט-|.דער :םעניײא ןיא ףיונוצ ןעג-.

 ענייצלא ןופ סוגפיונוצ ןטעשָאּפ ןדײשּפָא ןעמ ףרַאד עיצאילימיסא ןופ
 ,11841 == ט -|-טכַארט ,6)6612ז == רעכייר -|- רעד : ןטנאנָאסנָאקי

 צ-+ ט ,(ס-|-ד רעדָא) יי ןופ סוגפיונוצ א ןקרעמנָא ךָאנ ףרַאד עמ
 .(' צ ןיא (ז| צ ס-|.צ ,(צ | דא

 :ןפיוא ַאזַא ףַא ןריפורג וצ םעװקַאב זיא ןעגנוניישרעד עלא עקיזָאדיד

 ,רעטרעוו ערעדנוזאּב ןשיוּווצ .4 .7

 ,עבער רעד ,רעכײר רעד :ןטנאנאסנָאק ענייצלא ןופ סוגפיונוצ (1
 .ןעמענ ןרימ ,ךימ םענ ,ןייז זָאל ,(.סינ) רעלטעּב ּביולרעדכ:

 .ןלייטעצ טינ ,ןעמיס ץוכא ,טנעמעצ טימ : ס--ד ,ץ--ט סוגפיונוצ (2
 רע ,וטסגָאז סָאװ :ןקיכליה א טימ ןּפמוד א ןופ עיצַאילימיסא עלופ 63

 ,ריד טימ ,ןָאטעג סָאד טָאה

 ןייק ןלעטש יז לייוו ,(/, (' טימ ןעגנוניישרעד עשיגָאלאנא ףא ּפָא טינ ךיז לעטשכ (*
 .רָאפ טינ סערעטניא ןשיפארגָאטרָא=

 מ רעקיפארט

 ר רעקיפארט

 יסא-ןעגנאלק

 טול עיצאיל

 טייקיכליה

9: 8 

 רעטרעװ ןשיוװיוצ



 ץאזפיונוצ א ןיא

 סקיפערּפ אג

 לע "7 הי טש--

 -עקַאט גָאז :ןקיכליה א טימ ןּפמוד א ןופ עיצאילימיסא עסייוולייט (4
 ..סקעז טרעדנוה ,ןענופעג טָאה ,("סַא, שיטענָאפ) טכיראב ןייק זא ,ןיוש גיירש
 --{חוסח426ט) רענייא וד שטנעמ ,טערג שאוו ,ןראוועג קנַארק שַא ,ןגירק ווּורּפ

 .ךיז טעז ,ןָא ךיז טּביה ,ןעינָאס טימ :ס.| ד ,ס-| ט ןופ סוגפיונוצ (5
 .שיגאלאפרָאמ ויא /} סַאלק ןיא גיילסיוא רעד

 :ץַאזפיונוצ א ןופ ןלייט-דנאטשאּב ןשיוווצ .ןג ,8

 -ָארויבדליּבּבוג ,ןזיירקקנאּב :ןטנאנאסנָאק ענייצלא ןופ סוגפיונוצ .1
 .לסיששאוו ,לײטטּפױה ,(.דאנ) רעטיצצראה ,טצענערגאּבּבלאה ,גנואיײזזָארג
 --רעייפ ,ןײראפּפָארּפ ,שיטטכאנ ,גנונעכעררָאי ,ןגעררעמוז ,לייטטלעוו ,רענרעלליווו
 ..(.דָאג) קידרענייצצראווש ,גוצציירק ,קיעפפיוק ,רעררעקוצ ,קידנדיילליפ ,טיור
 ,לײטטָאטש

 .גָאטימ ,ךעטנאה ,לטירד ,ןאמירא ,לגניריוא :ןצַאזפיונוצ ענעסעגרַאפ
 ,ןגָאטכַארַאפ

 -טינ ,טיירגעגוצ-טינ ,זניצטיורּב ,(.ּפָא רעמיצדָאּב :ץ--ד ,ט סוגפיונוצ 2
 ,ראבזאלוצ

 .לופוויטאיציניא :ןקיכליה א טימ ןּפמוד א ןופ עיצאילימיסא עלופ 3
 ..ריּפאּפּביירש ,רעייגקידייל ,טלעגקנירט ,(ט8טט21תו) קיניזטסואוואב ,שטײדטלַא

 ,אטינ ,סקאווירט ,.גדא וטסייג :ןצַאופיונוצ ענעסעגרַאפ
 +קיטפרעדאבטױנ !?גנידצלא ,זײּבפעלא :עיצאילימיסא עסייוולייט 4

 .(1620154614) טלעטשעגטסעפ
 .ןעמיסטּפיוה :ס-| ט ןופ גנוסיגפיונוצ 5
 --פיונוצ ענעסעגרַאפ ַאב ץוכא ,לייוורעד זיא ם סַאלק ןיא גיילסיוא רעד

 .שיגאלאפראמ ,ןצַאז
 .ןאראפ .ָאטינ ,ךיז טכוד ,ןענייז 5 זיּב 2 סעפורג יד ןיא םיא ןריזיטענָאפ וצ ןגָאלשרָאפ ןייק

 עמ -- (ןטנאנָאסנָאק ענייצלא ייווצ) 1 עּפורג רעד ןיא גיילסיוא םעד ןריזיטענָאּפ וצ גנוּבערטש ַא
 .קיטכיזרָאפ גונעג ןעיצאּב רעּבָא ךיז ףראד

 -ּבוס ,ּפיציטראּפ ,וויטיניפניא-| באגוצ רעלאברעוו .0 9

 .וויטנאטס

 --ּפורא ,ןרעטאּפּפא ,ןקערעננָא ,ןעמעננָא ,גנורינָאייררעביא ,ןריפפּוא 1
 ,גנולייטטימ ,ןּפַאככרוד ,ןראפ

 .ןעיצטימ .ס
 ,ןטעּבּפא ,ןדאּבּפא ,ןטראווּפא ,ןגָאזסױא .3
 .ןזאלבקעווא ,טיוּבעגפיוא ,ןעיובפיוא ,ןייגסיוא 4
 יד ךיו טײרּפשרַאפ 1 עּפורג רעד ןיא .שיגָאלָאפרָאמ זיא גיילסיוא רעד

 שינ ןיא רע .גײלסױא רעשיטענָאפ רעד דנַאברַאפנטאר ןיא טייצ עטצעל

 .רעמעווקאּב קידנעטש

 .סקיפערּפ .2 .0
 -( .רּבָאד) "טשינטיקארראפ, ,ןעוועטאררעד ,ךעלשטנעממוא ,ךעלגעממוא ,1

 ,ןטכירַאפ ,ןפעדיוררַאפ
 ,ןקעדטנא 3
 רעשיטענָאפ םיא טימ טפמעק 1 עּפורג ןיא ;שיגָאלָאפרָאמ -- גיילסיוא

 ,גיילסיוא



 ר ופנת ==

 .סקיפוס .ט
 .ט טימ ןסקיפוס ג ,1
 -יטראּפ ,סודָאמ-לעפאב ןָאזרעּפ עטייווצ ,טראוונגעק ןָאזרעּפ עטירד (א

 ;ט טימ ּפיצ
 .("טטכארט, .פרָאמ) !טכַארט ,("טטכַארט; שיגָאלָאפרָאמ) טכַארט רע .1
 .נָאפפ טדערעג ,('טער, .נָאפ) !טדער ,('טער, .נָאפפ טדער רע 3

 .(?טערעג,
 .נָאפ) טגָאזעג ,("טקָאז, .נָאפ) !טגָאז ,("טקָאז .נָאפ) טגָאז רע 4

 ,("טקָאזעג ,

 ,ט טימ וויטקעידא-רעמונ ( 3 :

 .("רעטטכא ,, ,פרָאמ) רעטכא ,1

 .ס טימ סקיפוס .ס ,2
 : טראוונגעק ןָאזרעּפ עטייווצ (א
 ,("טססע, .פרָאמ) טסע וד .1
 .(קידלקאוו גיילסיוא רעד ,"טסציז, .פראמ ,"טציז, .נָאפ) ט(ס)ציז וד .2
 .(קיטראנגייא גיילסיוא ,*טסָאלב,, .נָאפ ,*טסזָאלּב , .פרָאמ) טזָאלב וד 3
 .("טסקָאז , .נָאפ) טסגָאז וד .4
 ,("טצניב, .נָאפ) טסדניּב וד ,("טצעב, .נָאפ) טסטעב וד 5
 :וויטאלרעּפוס ( 3
 ("רעטססייוו , .פרָאמ) רעטסייוו רעד .1
 .("רעטצלאטש, .נָאפ) *רעטסצלָאטש, רעד .2
 .("רעטסייּב , .נאפ) רעטסזייב רעד 3
 .("רעטסקילק, .נאפ) רעטסגילק רעד 4
 .("רעטצלע, .נאפ) רעטכטלע רעד 5
 : וויטקעידא ןימ ןטירד ןופ וויטאזוקא-וויטאנימאנ (ג
 .("סנייש א לדיילק א, .גרפ ,"ססייוו, .פראמ) סייוו א לדיילק א ;1
 .(ס) צראווש א ,סניילק א ;(ס) צלאטש א דניק א .2
 ,("סייב , .נאפ) סזייּב א דניק א 3
 .("סקולק, .נאפ) סגולק א דניק א 4
 סטוג סָאדלא :ךיא רעהעג רעהא ,('ץונ, .נָאפ) סטוג ַא דניק א .5

 .("ץוג, .נָאפ)
 .וויסעסָאּפ (ד
 .נָאפפ ס'סעמ םעד ,'סלעגנע ןוא 'סקראמ ,ס'סערָאשז ,ס'סיּבראב 1

 ,גדא 'סיבראּב ךיוא טּביײרש עמ ,("סיּבראּב,
 .("ץעג ,ץירפ, .נָאפ) ס'צעג ,ס'צירפ רעדָא ,סצעג ,סצירפ .2
 .("סיומ ,סָאה, .נָאפ) ס'זיומ רעד ,ס'זָאה םעד ,ס'זערק 3
 .("סקורפ, .נָאפ) ס'גורפ רעדא סגורפ 4
 .("ץָאג ,ץנוה, .נָאפ) סטָאג ,סטנוה םעד 5
 : ץַאופיונוצ ןיא גנַאלקדניבראפ ךיוא רעהעג רעהא (ה
 .("סרוק-סקנוטיירגוצ , .נָאפ) סרוק-סגנוטיירגוצ 4
 .("ךיירצלאהניא, .נָאפ) ךיירסטלאהניא 5

+ 

 יק טימ סקיפוס .6 ,3

 ,טייק-- טימ וויטנאטסבוס (א

 .("טייקקילייה, .פראמ) טייקילייה 4

 ,("טייקנירג; .נָאפ) טייקגנירג 3

 סקיפוס אּב
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 .("טייקפעשאכ, ,נאפ) טייקוועשאכ 4

 .עק טימ ןעמענ-רענעלקיאפ (3

 ,(?עזפיר , ,נאפ) עקוויר 4

 .ןסקיפוס ענעדײשראפ 4 4
 .("ראבעלק, .נָאפ) ראּבּפעלק :ראב--
 .("קידנווא , .נָאפ) קידטנװָא :קיד--
 .("טאזגרעמפוא, .נָאפ) םאזקרעמפּוא :םאז--
 ,("זָאלאעדיא , .נָאפ) זָאללאעריא :זָאל-

 יד ןיא .שיטענָאפ 1 עפורג ןיא זיא ןִה סאלק ןיא גיילסיוא רעד ,5
 ןניוועגנָא ןענייז ןעגנולקאוו ןוא ןעגנוגײנּפא ;שיגָאלאפרָאמ סעּפורג עקירעביא
 | .} 512 ןיא

 .ייז ןשיוווצ לאקָאוו ַא ןופ גנודניוושרַאפ ּבילוצ ןטנאנָאסנָאק ייווצ ןופ שינעגעגאב ,6 ןלאפ ערעדנא ןיא

 ;(ךעריש .,גרפ) ןכדַאש ;(קידאצ .גרפ) ָאכסָאקדיציײװ ;(קעכיוד .גרפ) קַאכד ;(סעסיוג ,גרפ) עסיסג

 -קעה ;(רעדייס .גרפ) םירָאדס ;(ןרָאקיז .גרפ) ערָאקזַאה ;(עכיוז .גרפ) עיכז ;(רעכָאז .גרפ) םירָאכז

 .(לָאק-םעדיוק .גרפ) עמָאדקַאה ;(שעריוק .גרפ) שעד

 .שיגָאלָאפרָאמ---.גיילסיוא

 .וװ .א ,א ?ןכטָאּב ,ןצּפאק , .טש נא .גדַא "ןכדאּב ,ןצנַאק, ןּביירש וצ טנורג ןייק רעּבָא ָאטינ

 .גײלסיױא ןשיערּבעה ןופ גנוקריוו .ייז ָאד ןעק טנורג רעקיצנייא רעד

 טייקיכליה טול עיצאילימיסא ןופ ןלאפ ענעּבילקעגרעדנאנאפ יד ,7
 ש ןופ עיצאילימיסא ךָאנ ןאראפ .עקיצנייא יד טינ רעּבָא ,עטסטּפָא יד ןענייז
 טנאנָאסנאק ןופ ןעגנוקריוו ערעדנַא ךױא ןוא .װ .א .א ב טימ ג ןופ ,ס טימ
 יד ןענָאמרעד ָאד לעוװ'כ .עיצאילימיסא וצ טינ ןרעהעג סָאװ ,טנאנָאסנָאק ףא
 .ערעקיטביוו עמאס

 ןאורעּפ רעטייווצ ןיא ט םעד ןוילְרַאפ ט-- טימ ןּברעװ עקינייא ,8 -אסנאק ערעדנא
 ייַכ) וטסלאכ ,טסכַארט ,טסלָאװ ,(?ןטסלאה ,(טכַא ךיא) טסכא וד :טראוונגעק -"'יי עשיטנאג

 ,טסטעב ,טסטייב וד :רעּבא ,.א .א ּפָא-טסכיר ,(?) טסכעלפ ,(וטסלאה ,וטסלאװ 7
 .שיטענָאפ גיילסיוא ,א .א ,טסטעלג

 רעד :'ויטאלרעּפוס ןיא טפָא רָאפ - טמוק גנוניישרעד עקיבלעז יד
 -עג, .פרָאמ) רעטסקישעג רעד ,("רעטסטרעטיּברַאפ , .פרָאמ) רעטסרעטיּבראפ
 ,לעודיווידניא ןענייז ןעגנוניישרעד ערייב .רעטסשטנעבעג ,("רעטסטקיש

 -סיוא סע זיא יצ ,ןגָאז וצ רעווש ןקיטייז ַא זיא ,"רעטסטרעטיּברַאפ , טּביירש רענייא ןעוו

 -יּברַאפ, סיורא-טדער רעּבײרש רעד יצ ,טינ סייוו עמ לייוו ,שיגָאלָאפרָאמ יצ ,שיטענָאפ טגיײלעג

 ."רעטצרעטיּברַאפ , יצ *רעטסרעט

 ןאזרעּפ רעטײװצ ןיא טס-- טימ טס-- ןופ שינעגעגַאּב רעד אב ,9
 .טסָאק ,טסָאפ ,טסעמ ,טסוה ,טסולג וד :ןרָאלראפ טס-- ןייא טרעװ טראוונגעק

 רעד ,רעטסטזסּוװאּב רעד, :טבירש עמ ?וויטאלרעּפוס םאּב סנגייא סָאד רָאּפ-טמוק יצ

 סיוא-טזייוו סעמרָאפ עכלעזא ןרעװ ךַארּפש רעקידעּבעל רעד ןיא סע ןעמ טגָאז יו -רעטסטסנרע

 .ןטימעגסיוא רָאג

 .עיצאילימיסא רָאפ-טמוק (שזד ,שס ,שו) ש טימ (ז) ס ןשיװּוצ ,0
 : ,ּפשייּב

 .נָאפ) ךיז טסמעש סָאװ ,(עשזָאװ .נָאפ) עשז סָאװ :רעטרעװ ןשיוװּוצ ./}

 .("ךעזרעטעפעשטשאוו, .נָאפ) ךיז רע טעּפעשט סָאװ ,("כעצסמעשָאװ,
 .("לסישע, .נָאפ) לסישסע :ץאופיונוצ ַא ןיא .ם
 .(' ןּפעשיוא , .נָאפ) ןּפעשסױא :באגוצ רעלאּברעו .ס
 ,("טסשאװ, ךיוא ,ךיז טכוד ,"טשאוו, .נָאפפ טסשאװ :סקיפוס .ם

 ,קרעװ סשא ,סשירַאנ ַא דניק א ,רעטסשיראנ רעד ,ךיז טסשטילג ,טסשטאּפ
 .קנופ סשטיאליא



 == םעכי ==

 .שיגאלאפראמ--גיילסיוא
 ןופ ךָארּפשסױא רעד ?ש. עייגענעּב זיא ;} 519 ןופ גנוניישרע רעד טימ שיגָאלַאנא

 .נָאפ) *ןלעטשטסעפ , ,("קידנעטשפלעז . .נָאפ) ?קידנעטשטסּבלעז, ,("ץושּפלעז. .נָאפ) ץושטסּבלעז.

 ."קידנעטשּבלעז,, ךיוא טּביײרש עמ .גדא (*ןלעטשעפ ,

 ךיוא סרעדייר-שידיי ערעדנַא אב ןוא) ּפ ,ּב טימ סענייכשיב נ ,1

 יו ,זיא מ :ןענאגרָא-דייר טול עיצאילימיסא) מ טרעװ (פ ,וװ טימ סענייכשיב

 :.ּפשייּב .(גנאלק רעקידנּפיל ַא ,ּפ ,ּב
 עוואטלאּפ ןיא ,("טארפיּבמוא, .נָאפ) טארפיב ןוא :רעטרעװ ןשיװּוצ .,

 .("עװאטלָאּפמיא , .נָאפ)
 .("רעטמאאּבמאב,, .נָאפ) רעטמאאּבנאב :ץאזפיונוצ ןיא .ם
 .גָאפ) ןשטאּפנָא ,("'ןטעבמייא , .נאפ) ןטעבנייא :ּבָאגוצ רעלאּברעוו .0ס

 .("ןשטאּפמא,
 ןבעגעג ,("םּפמָאל , .נאפ) ןּפמָאל ,("םּביירש ,, .נָאפ) ןּביירש :סקיפוס .ןג

 .("םבעגעג ,, .נָאפ)
 .(ראּבמעייל .נאפ) ראּבנעייל

 ,שיגאלאפראמ גגיילסיוא

 : ןטייווצ ןפַא טנאנָאסנָאק ןייא ןופ ןעגנוקריוו ערעדנא ןופ ןליּפשיב 2

 ,נָאפ) ּבוטש ןיימ ןיא ,("ןקרעמָא , .נָאפ) ןקרעמנָא ,("טונימייא , .נָאפ) טונימ ןייא :מ-ב1

 .("ּבוטשניימיא ,

 .("עשָאקטשינ, .פרָאמ) עשָאקשינ ,("?קיטכיזרוק , .נָאפ) קיטכיזצרוק

 .("רעטצנעלק , לָאמטּפָא .נָאפ) רעטסנעלק

 .("טסלָאזודא , לָאמטּפָא .נָאּפ) .,,טסלָאז וד זא ,ליוו ךיא

 .שיגָאלָאפרָאמ קידנעטש טאמיק גיילסיוא

 ,טרילימיסא ךיז ןטלָאװ סָאװ ,ןטנאנָאסנָאק ןשיווּוצ טמוק לָאמא ,

 "טסעדליב וד ,טעדליב רע, :ךעלגעממוא עיצאילימיסא יד טכאמ עכלעוו ,ע ןא
 טעטלַאװראפ רע ,טעדנירג רע ,ןייא טעדאל רע ,("עדליב ךיא, ךיוא ,סקירעביא)

 .רעטסעדנימ רעד ,געװ רעטסעצריק רעד ;טעדנירגעג ,טערליבעג ,.א .א

 רעד טימ ןדניושראפ ןּוא ךעלשידיי טינ װָאר סָאד ןענייז סעמרָאפ עכלעזַא

 --טעדליב רע,) ןעמינָאמָאה ןופ ןדיישרעטנוא םוצ ןעניד סָאװ ,ייז ןופ ענעי רָאנ .טייצ

 .ךארּפש רעד ןיא ןביילבראפ וצ ןסנאש ןבָאה ("טנירג רע--טעדנירג רע ,טליב רע
 .שטייד ןּופ גנּוקריוו ַא ראנ ,"ןעגנאלק ןּופ עיצַאילימיסא ןגעק לטימ, א טינ ָאד זיא ע רעד

 -כאמ ןעמינאמָאה עשימינָאמָאה ןוא ןעמינָאמָאה) ןטייקיטיידייװצ עכעלטע ,ףָאסעל ,4

 -אילימיסא סעמ :עיצאילימיסַא-ןעגנַאלק ןופ ןעמאטש סָאװ ,(סעמרָאפ

 4 וד ,טזָאל רע-- טוָאל וד ,טציז רע-- טציז וד ,טסע רע--טסע וד 4 ו
 ,טסעמ רע--טסעמ וד--טסעמ ךיא ,טכארט רע--טכארט ךיא ,טשאוו רע--ט254

 וד ,ךיז טסטיה -- ךיז טציה וד ,("ןבעג, ןוא "ןסיג, ןופ) טסיג וד (2

 וד ,טסטאש -- טצאש וד ,("ןעילפ, ןוא "ןסילפ, ןופ) טסילפ וד ,טסדיז--טציז
 ."ןעיינ; ןוא "ןטיײנא ןופ) טיינ רע ,טייל--טדייל רע ,טזייּפש -טסייּפש

 ."רעסעּב ךאנ עקשטאק ,טּוג זדנאג - - .טּוג ץנאג , :סַאּפשסקלאט

 -אסנאק ערעדנאיו ,עכלעזַא ןענייז ןעגנוניישרעד עירָאגעטַאק רעדנא ןַא רָאג ,5

 יערפשטנא ןטנאג  ןָאלש ,ןסעועג- ץיז ,(ט--ד ןופ גנוכערּפשטנא) "ןטינשעג ,טינש -- ריינש,
 7":  םיװָאנאג--ףענאג ,ןדניירפאּב--טניירפ ,ןדנירג--טנורג ,טפירש --ביירש ,טכאלש
 -ניא , ןיא סאד .רעקלעפ--("גלָאפ, .נָאפ) קלאפ ,םיװױטנָאי--ףעטנָאי ,עוויינג

 ,"גנוגייב עטסקינעוו

 ;שיטענָאפ-טינ ןעמ טּביירש "קלָאפ, .רעשיטענָאפ א ויא גיילסיוא רעד
 גנוקריוו) שיטענָאפ-טינ לָאמטּפָא ךיוא ןעמ טביירש .א .א "ףעטנָאי ,ףענאג,

 ,(גיילסיוא ןשיערּבעה ןופ
 קיטאמארג 5



 עטסקינעווניא
 גנּוגייּב

 -יא רעשילאקָאװ

 טייברעּב

 62 עז

 -ראפ , ןגעוו

 ןופ גנולקנוט

 ?ןלַאקאוו

 רעשידָאטעמ
 זײװנָא

 לא 226/ה

 .םזילַאקָאװ ןיא ןטייהרעדנוזאּב .8
 -ייַּב עטסקינעווניא זיא גנודליב-עמרָאפ ןופ ןעלטימ יד ןופ רענייא ,6

 ,גנַאלק ןייא טימ טרָאװ ןייא ןיא טמוק לצרָאװ רעקיּבלעז רעד ןעוו .ה .ד ,גנוג
 -טנַא ריִמ ןבָאה *טינש--דיינש , ןיא ענייהעד .ןרעדנַא ןַא טימ--ןטייווצ א ןיא
 גנוגייּב עטסקינעװניא .ט ןוא ד ןשיװצ ךיוא ןוא ,י ןוא יי ןשיווצ גנוכערּפש
 זיא יז ,(עטריטנעצקַא קידנעטש טַאמיק) ןלַאקָאװ עייגענעב רעטפָא רָאפ טמוק
 ;.ב .צ ,קיטרַאנדיײשרַאפ ץנַאג

 .טינש-דיינש :י--יי
 .ךוב-רעכיּב ,ןעגנוזעג-ןעגניז ו--י
 ,גרעב-גרַאב :ע--א
 ,שירכָאס ,םירכָאס-רעכיוס :ָא--יו
 .א .א

 -נוזאּב ןקרעמנַא ןעמ ףראד ןלַאפ עקיטרַאנדיײשרַאפ עלא יד ןופ ,7
 --סרוקטנורג ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד לָאמ עכעלטע זיא סָאװ ,עּפורג ןייא רעד
 עקיזָאד יד ןיא טײטשַאב סאוו ,("טיולמוא,) טייּברעּביא רעשילאקָאװ זיא סָאד
 :ןעגנוכערּפשטנַא

 ע--א

 צ =
 י--ן
 (38 טקעלאיד ןשיװטיל ןיא ןיא יו רעד ןעוו) יי--יו
 .(08 טקעלַאיד ןשיװטיל ןיא זיא יו רעד ןעוו) ַײ --יו
 ,ןייצ-ןָאצ .ּב .צ ,ןטייּברעּביא ערעדנא ךיוא רָאפ ןעמוק'ס

 -נַאטסּבוס עקינייא ןופ גנודליּב אב רַאּפ טמוק טייּברעּביא רעשילַאקָאװ
 ,ןעמענ-רענעלקרַאפ ןופ ,לָאצרעמ ןופ גנודליב ַאב ,ןברעוו ,ןוויטקעידַא ,ןוויט
 .ןוויטאלרעּפוס ןוא ןוויטארַאּפמָאק ןופ

 טרעװ לַאקאוו רעטריטנעצקא-טינ א, ;גנורילומרָאפ א ןרעה וצ לָאמא סיוא טמוק'ס 8
 רעקיכליה א, :אלק םעד יװ ,רעגײטש א .סָאד ןעמענפוא ּבױא  יונעג טינ זיא'ס ,"טלקנוטרַאפ
 םילָאלק ייווצ יד ןשיווּוצ דיישרעטנוא רעלעיּפיצנירּפ רעד ,"ּפמוד טרעװ ןּפמוד א רַאפ טנַאנָאסנָאק

 ,ןעז קירנעטש רימ ןענעק ןּפמוד א ןיא ןקיכליה א ןופ (טייּברַאפ) *גנולדנאוורַאפ , יד סָאװ ,זיא
 סעמרָאפ עדייב .) טימ--"טּפיירש , זיא טָא ןּוא ,} טימ--"ּביירש , זיא טָא :רָאנ ןליוו רימ ןעוו

 -ָאוװ ןפא טנעצקא ןופ גנוקריוו רעד וצ ךעיַאש זיא סנגייא סאד ,קיטייצנייא ךארּפש רעד ןיא ןּבעל
 רעּבָא שידיי ןיא .088 זיא טָא ןוא 2400 זיא טָא ;יירפ זיא טנעצּקַא רעד ּוװ ,שיסור ןיא---לַאק
 -ינ זיא ,טנעצקא ןַא ןָא "-אּב, זיא "ןעמוקאּב , ןיא ּבױא :ןצעזעג עטסעפ ץנַאג טנעצקַא רעד טָאה

 ןָא "ךע.- זיא "ךעלסיפ , ןיא ּביוא ;טריטנעצקַא ןייז לָאז "-ַאב, ּוװ ,טרָאװ רעדנא ןייא ןייק ָאט
 לַאקָאװ ןופ גנולקנוטרַאפ ָאד זיא עשז וװ .טנעצקא ןא ןָא רעטרעוװ עלא ןיא סע זיא ,טנעצקַא ןַא

 -ראפ-ךעלטכיש עג ַאּב רָאנ ןזייווסיורא ךיז ןעק יז ?טײקיזָאלטנעצקא ןופ גנוקריוו ןרעטנוא
 שיריי ןקיטנייה ןופ גנונרעלרעד אֹּב טינ ןוא ,ךארפש רעד ןופ גנונרעלרעד הרעקיכײלג

 ןיא טַארפיב ןוא) סרוק ןראטנעמעלע ןא ןיא ןפראד רעּבירעד .ןכארּפש עשיוויורק טימ ךיילגראפ ןא
 ןופ טקנופדנאטש ןופ .א .א ךע- ןסקיפוס יד ,.וװ .א .א -ראפ .-אּב ,-טנא ןסקיפערּפ יד (לוש רעד
 -סא ןשיפארגָאטרא ןיא ראנ ןרעװ טנועלרעד ןענעק יז .ןרעוו טכַארטַאּב טינ גנולקנוטראפ-לאקאוו
 רעלעיּפיצנירפ ןייק אטינ זיא טלָאמעד רעּבָא .סעסיוא "עקידקעּפָאס , סלא ןרעוו טכַארטאב ןוא ,טקעּפ
 רענייא ּביױא ;ןלַאקָאװ עטריטנעצקא עקידקעּפָאס ןוא עטריטנעצקַא-טינ ע'קידקעּפָאס ןשיווּוצ קעליכ
 רעטנעענ זיא ךארּפשסיוא רענעגייא ןייז לייוו) ?ךאלסיפ , רעדָא "ךעלסיפ , ןּביייש יצ ךיז טקעּפָאס
 טקעּפָאס עמ זא יו ,(שיפַארגָאטרָא) גנוניישרעד עקיּבלעז יד סע זיא ,(עמרָאפ רענעי רעדָא רעד וצ
 טַינ) "ךעלסיפ- גיײלסיוא רעד ,טדערעג שרעדנא ,"ןעמיינ, יצ ?ןעמענ, ,"ןגוז, רעדא "ןגָאז, ךיז

 .גיילסיוא ןופ ּפיצנירפ ןשיטקעלאידרעטניא םנופ זייווסיורא סלא ןרעװ טכארטאּב ףראד (?ךאלסיפ ,
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 רעשיפארגאטרא ,ןסקיפוס ,ןסקיפערּפ) סעמעפרָאמ עקיפליהַאב לטעצ א זיא טָא ,9
 לטעצ סָאװ ןוא לאקאוו ןטריטנעצקא-טינ א ןטלאהטנא סָאװ ,(רעטרעוופליה

 :גיילסיוא ןיא לָאמא ןקירעװשרַאפ

 :| ס קיפ ער ּפ

 (לָאמא ,םייהא) -א
 (רעד-ָא--רעד טָא) -(ט) ָא
 (ןפיולטנא) -טנא
 530 עז -אּב

 532 ,521 עז =עב

 (עדייבעג ,גנַאזעג ,ןעמונעג) -עג
 (ןריציסניזעד ,טריזילַאנָאיצַאנעד) -זעד ,-עד
 (לדָאגַאה רעקיש ַא ,ךעליײמַאה דיװָאד) -אה
 531 עז (עכמיסעוו-ןסָאס) -עוו
 531 עז | (דעװַאקעל ,לשָאמעל) -על
 531 עז (ךעיוקימ ,דאצימ) -ימ
 532 עז -עצ

 (ןריזינַאגרָאער) -ער
 (םיװַאלקיבעש וועלעק) :ּבעש

 ;ןסק ישו פ

 (רעטא- לָאמא טביירש עמ ,רַאטארעּפאָאק) ראטא-

 (קידרעייפ ,קידנגער) קיד-

 (טייהרעמ) טייה-

 (גנודיילק) גנו-
 (גרַאװטלא) גראוו-

 (סײװסענכַאמ) סייוו-

 (עטרעוואכ) עט-

 (קישטנייפ) קישט -

 (רעקשטינייפ) רעקשטי-

 (םידמאלעמ ,םיסָאבַאש) ןעמיס-לָאצרעמ סלא םי-

 (ןעקניפָאלש ,רעקנינייש) קני*

 (קיגָאל ,ןקידנע ,קיטפערק) קי-
 (שידיי) שי-

 (קינווּושיי) קינ=

 (ןייג וטסעװ ,וטסייג) וטס-
 (עטאוועמאט) עטאווע -
 (קידוועמעש) קידווע-

 (שיאעוװרענ ,שיאעּפָאריײא רעדָא ,שיעוװרענ ,שיעּפָאריײא) שיע-

 (ךעלשיט) ךע-
 (ץכעוט) ץכע-

 (עלעשיט) עלע-
 (ןעריפ ,ןעייווצ) ןע-

 (וינעטַאט) וינע-

 (שינרעטצניפ ,שינעגעגאב) שינ(ע)-
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 530 עז

 532 עז

 532 עז

 יצ ,עצ ,וצ
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 (ישעדייז) ישע-

 (טייקכייר) טייק-

 (טפאשגולק) טּפַאש-

 .רציטהשיװ פלי ה

 (שטנעמ א) א
 (לכייס יּפלַא) יּפלא

 (לּפע ןַא) ןא
 ןפיוא--ןפא ,ףיוא--ףַא
 ייּב---אּב
 סייאעב--סייב
 (ךיז טדער סע ,ןשאוו ךיז) ךיז
 ט(שנינ
 רעדנַאנַאפ
 וצ
 יִצ

 :ןעגנוקרעמנָא

 זיא ע:ציזָאּפערּפ ,(ןעמונַאב ,ןעמענ) -ַאב זיא סקיפערּפ רעלאּברעוו ,0
 -ָאּפערּפ יד .(שיט ןייּב ,שיט םייּב ,שיט םאב ,רימ ייב ,רימ אב) ייּב רעדָא ַאב
 .טכַאנַאב ,גָאטײב-גָאטַאב :טנאירַאװניא ןא ןופ לייט סלא לָאמא טמוק עיציז
 טינ לָאמנייק טמוק (.ג .ד .א "ןיא ,טימ-=,) עב סקיפערּפ .רּבעה רעד .טכאנייּב
 .("רוטאנעב ,םעלָאשעב ,םעקאמעּב,,)) טרָאװ רעדנוזאב סלא

 ןרעװ (מ לו ב .רבעה ןופ) -ימ ,-על ,-עװ ,-עב ןסקיפערפ יד 1

 טיג טגָאז רענייק .טעדנירגאּב טינ זיא'ס .+מ ,-ל ,-װ ,-ב ןבירשעג לָאמא

 טײהרעטרילימיסַא טלָאװ "עכמיסװ,) "עכמיספ-ןסָאס, ,ןתמס8| "לשָאמל;
 רעבָא ,--ע רעסעמע ןייק טינ ךיז טרעה אד ,סעמע .ג .ד .א (פותמצס ןבעגעג
 ,לַאקָאװ ןטמיטשאבמוא ןא ןענעכייצאב וצ טּפָא ודנוא טניד *ע;

 ;ןארַאפ .רעטנָאלּפ לקיטש א טשרעה ייצ ,עצ ,וצ , ןגעוו 2
 ,'וצ-טסמענ ,ןעמונעגוצ ,ןעמענ'וצ ,) בָאגוצ רעלַאּברעװ סלא יוצ, (

 ברעוו ןופ רעּבָא ,ּברעװ ןייק טינ--סולפיוצ , ;'ןעמענוציוצ עריומ טָאה ,'וצ-םענ
 -ַארגָאטרָא ענייק ןעק ןוא טריטנעצקא קידנעטש טרעװ "וצ, רעד .("ןסילפ'וצ
 .ןפורסיורא טינ סעקייפס עשיפ

 עריומ טָאה ,ןעמונעצ ,ןעמענעצ, :סקיפערּפ רעלאּברעו סלא-?עצ, (2
 ."ןרעטשעצ, ברעוו ןופ רעּבָא ,ּברעװ ןייק טינ -- "גנורעטשעצ, ;"'ןעמענעצ וצ
 ,(.לג .ד .א "ןעמיונוצ ,ןעמ'ענוצ  טגָאז עמ) ןדיישרַאפ טדערעגסיורא טרעוו
 -ַאּב- ,"רעדנַאנַאפ , ףא ןרעוו ןטיּברַאפ קידנעטש טאמיק ןעק--*עצ, ךיז טּביײרש
 ןשיסור טימ טפָא טכערּפשטנא ,ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ ןיא גנוגעוואב א טייט
 .ןעמיס ןשיפַארגאטרַא ןא רַאפ ןעניד ןעק ץלא סָאד--ץגמ-

 טבייה ,ןייג וצ עריומ טָאה , :ויטיניפניא םאב לקיטראּפ סלא י"וצ, 63
 ןלאברעו א טאה וויטיניפניא רעד ןעװ ."וצ , ךיז טּביירש .*ןענעייל וצ ןָא
 ערומ טָאה, :ויטיניפניא ןוא בָאגוצ ןשיװוצ לקיטראּפ רעד טמוק ,ּבאגוצ
 ַאוַא ןיא ןּביירש וצ טנורג ןייק אטינ ."ןענעײלוצכָאנ ןָא טבייה ,ןייגוצקעווא
 רעד זיא "ןייגוצוצ עריומ טָאה, ןיא .לאמעלא יװ שרעדנא לקיטראּפ םעד לַאפ
 רעד -- רעטייוצ רעד ,ּבאגוצ רעלַאּברעװ רעד (טריטנעצקַא) "וצ , רעטשרע
 ,לקיטראּפ רעשיוויטיניפניא
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 "ןייג וצ ןעמוק, ןקירדסיוא יד ןיא ךיוא רָאפ טמוק לקיטראפ רער
 .לג יה א

 טינ ןיא ןּבײרש וצ ןביירש ,םיא וצ ייג'כ , :עיציזָאפערּפ סלא יוצ, 4
 יו ,ןעק עיציזָאּפערּפ יד ."וצ, ךיז טּביירש ,"ייווצ ןגיילוצ יירד וצ ,ךיילג
 ,בילוצ ,סעכָאלוצ , :ץַאופיונוצ א ןופ לייט א ןדליב ,סעיציזָאּפערּפ ערעדנא
 .וװ ,א .א *סטכַאנ-וצ-סעבַאש ,סנּפָאקוצ ,ןדירפוצ ,סנסופוצ ,טשרעוצ ,טצעלוצ
 גנירג) עיצױָאּפערּפ רעד ןופ גיילסיוא םעד ָאד ןרעדנע וצ טנורג ןייק אטינ
 :.לג .ד .א "ןעמענעצ , ןופ .לג .ד .א *סנּפָאקוצ , רעטרעװ יד ןדיישוצרעטנוא
 טיטאב - עצ ןוא ,רעטרעװ עלאברעוו רעדא ןּברעװ קידנעטש ןענייז ענעי
 -אב--?וצ, ןוא .א .א ןוויטנאטסּבוס ןופ ןעמאטש--יד ,"רעדנַאנַאפ , ןטרָאד
 .("וצ , ָאד טייט

 !קעלײכ א ףא ירד וצ, :רעטרעװלָאצ אֹּב לקיטראפ סלא *וצ, (5
 : .ךעלסיבוצ :ךיוא רעהעג רעהא

 יצ ?ָאד רע זיא יצ, :טרָאװדניּב סלא ןוא לקיטראּפ-גערפ סלא "יצ, 6
 ."טסליװ וד ןעװ--ןגרָאמ יצ טנייה םוק ?יז יצ רע ?טגָאזעג סע רע טָאה ןעד

 יִצ ןעמענוױצ :ןּבײרש ןצ יװ ,עגַארפ א טימ רימ ןֵצ ךיז טדנעוו רע;
 ןשיוויטיניפניא ,"וצ, עיציזָאּפערּפ (רעדיײיסעק) רימ ןּבָאה ָאד ."ןעמענעצ
 סקיפערּפ ןלאּברעװ ,?יצ , טרָאװדניב ,"וצ,, בָאגוצ ןלַאּברעװ ,"וצ , לקיטראפ

 ,"עצ
 -טנעצקא ןופ גנוקריוו א שידיי ןקיטנייה ןיא ךיז טקרעמ'ס ןעו ,לאפ רעקיצנייא רעד 3

 - סעּבאש ;(גנודליבלאצרעמ ןיא ווָאר סָאד) גנוריטנעצקארעביא אֹּב זיא סאד ,לאקָאװ ןפא טײקיזָאל

 .ןרָאטסינימ---רעטסינימ ,סעראילָאטס---רעילָאטס ,םידומיל---דעמיל ,םיסאּבאש
 :לאלק א ןרילומרָאפ ןעמ ןעק ָאד

 -יטנעצקארעביא =נעצקא רעד טינ טקריװ (לָאצרעמ ןיא) גנוריטנעצקארעּביא ןופ לַאפ ןיא
 -לַאקָאװ ןוא גנורלָאצניא ןופ לַאקָאװ ןטריטנעצקא-טינ ןפַא לָאצרעמ םנופ לאקָאװ רעטריט
 גנרערע /סָאּבַאש; טינ "סעּבַאש, :(גנוקריוו רעשיּפַארגָאטרָא ןגעו ךיז טלדנַאה'ס)
 --ןעיװע , ,'םידומיל, שטָאכ ,"'דומיל, טינ "רעמיל; ,"םיסָאּבַאש , שטָאכ
 :ָאטס ,םיריוטקָאד -- רעטקָאד ,ןרָאטסינימ--רעטסינימ ,םינוגינ--ןגינ ,םיניויווע
 ."סעראילַאטס--רעיל

 .ןעגנַאלק עדמערפ ןופ גנושידיירַאפ .2
 ןופ גנושידיראפ יז ןרעװ ,רעטרעװ עדמערפ ןיײרַא-ןעמוק ךַארּפש רעד ןיא ןעוו ,4

 ןעגנאלק עדמערפ ןענייז סָאװ ,ןעגנַאלק יד .ה .ד ,ךאדּפשסיוא ןיא טשידיירַאפ טייצ רעד טימ
 ,עגַאל רעשיטענָאפ רעדנא ןַא ןיא רָאנ ,ןאראפ עליפא רעדָא ,ָאטינ שידיי ןיִא
 ןגָאז ןגסאמואמ .טשנא :ןעגנַאלק ערעדנא עקיכערּפשטנא ףַא ןטיּברַאפ ןרעוו
 שידיי ןיא זיא ָא גנַאלק רעד) "וועקראכ,--גקמאס8מ .טשנא ,"ןילָאװ , רימ

 טינ 'טדייל , ,טריטנעצקַא טינ זיא רע ןעוװ ,ףארט ןטצעל ןיא רעבָא ,ןאראפ
 .טשנא ,"עקצָארט,-- ןקסַנאטֿה .טשנא ,(ע ץוכא גנַאלק רעדנַא ןייק שידיי
 ."עוועקסָאמ,,--/1038

 ,יקצָארט טביירש עמ :גנושיויירַאפ יד לָאמטּפָא טלאהרַאפ טפירש יד
 ,("אװקסָאמ,, טינ ,סעמע) עװקסָאמ ,ווָאקרַאכ ,ןיקצָארט

 ןרעכיגרַאפ וצ ןצנעדנעט לָאמַא ךיז ןקרעמ ,טייז רערעדנא רעד ןופ
 םעד טייּברַאפ עמ ,ענײהעד .רעטרעװ ןופ גנושידיירַאפ יד קיניזטסואווַאּב
 -רעד ,גלָאפרעד ,שינעּבױלרעד) --רעד ףא םוטעמוא 6ז-- סקיפערּפ ןשישטייד
 ענעסעזעגטלַא יד ןופ עַײר א) גנושידיירַאפ א קעפָאס-ילּב זיא סָאד .(גנונייש
 רוטַארעטיל רעד ןיא טרעװ יז רעבָא ,(.א .א "ןקערשרעד ,ןלייצרעד , רעטרעוו



-- 230 -- 

 סָאד ןוא) דיר רעקידעבעל רעד ןיא יװ ,ּפמעט ןרעכיג ַא טימ טריפעגכרוד
 .(דייר רעקידעּבעל רעד ןיא גנושידיירַאפ יד ןיוש טרעכיגרַאפ עפוג

 ןטלַאה ךיז ןרידנעמָאקער ןעמ ףרַאד טקנוּפדנַאטש ןשינכעטָאװגניל ןופ -ינכעטָאװגניל
 ,(גנוניישרעד ,עװעקסָאמ ,וועקראכ) סעמרָאפ עטשידייראפ יד ַאּב ךארּפשסיוא ןיא ?"ויפ היפ

 ךיז רעּביא טאטדלאווג ןכעלכַארּפש ןייק טימ ןדנוברַאפ טינ זיא'ס לפיוו ףא
 םירָאװ ,ןשטנּוװעג טינ--לאלכיב--זיא גנאווצטסּבלעז רעכעלכארּפש א) ןײלַא
 ,ןדיר ןופ סעצָארּפ ןפַא סייוולייט טײקמַאזקרעמפוא סרעדייר םעד טדנעוו רע
 ןייז טעדנעוועג לָאז טײקמַאזקרעמפוא | עצנַאג יד זַא ,ןשטנּוװעג זיא'ס סייאעּב
 .(ןדייר ןופ טלַאהניא ןפַא

 ןליפש יײז לייו ,ןעמע:-ןָאזרעּפ רַאפ םַאנסױא ןַא ןכַאמ טּפָא ןעמ ףרַאד רעבָא טפירש ןיא

 ךיז רעטײרּב .סנכייצ עשיפארגָאעדיא ןופ ,ןטנעמעלע עדמערפ ןופ עילָאר א סָאמ רעסיוועג א ןיא
 .טינ ָאד ךיא ןעק עגַארפ רעשיפַארגָאטרָא רעד ףַא ןלעטשּפָא

 .רַארּפש ןוא טפירש 6
 .ךַארּפש רעטדערעג רעד ןופ עיּפָאק ןייק טינ ןיא טפירש יד ,5 ר יי
 -על רעד ןופ טייקכייר יד טינ יז טָאה ,סנטייווצ .שיטענָאפ טינ יז זיא ,סנטשרע ןופ עיּפָאק ןייק

 רעד ןופ ןײשּפָא רעסַאלּב א רָאנ זיא עיצאוטקנוּפ) עיצַאנָאטניא רעקידעב - ךארּפש
 ןופ ןעלטימ-ףליה יד טינ יז טָאה ,סנטיוד .(דייר ןופ טייז רעשידָאלעמ-שימטיר
 .דייר רעקידעבעל רעד ןופ גנולעטשמורא יד ךיוא יו ,עיצאילוקיטסעשז

 יז .ךַארּפש רעטדערעג רעד ןופ עיּפָאק ןייק ןייז טינ ןעק טפירש יד טינ סע ןעק יז
 גנַאלק, .ךַארּפש עטדערעג יד יװ ,סעיצקנופ עכעלטרָאװטנַארַאפ רעמ טָאה
 -אבמוא ןא ,דנעװנַא ןרעטיירב א טָאה טפירש .'טּביײלב סנּבירשעג ,טדניוושרַאפ
 .ךַארּפש עטדערעג יװ ,"עירָאטידיוא,, ערעטיירב טצענערג

 +עג רעד ןופ עיּפָאק ןייק ןייז טינ רָאג ?יװ ,טינ רָאג ףרַאד טפירש יד טב 0  פ
 -כעמ ,ןסרוסער עועדנַא רָאג טָאה יז .טינ ריא טניול סע ,ךַארּפש רעטדער
 | .ךַארּפש עטדערעג יד יװ ,םינַאפיוא-קירדסיוא ערעקיט

 -טזייוו'ס יװ ,ןענאטשטנא זיא סָאװ ,ךַארּפש א ,ךיז רַאפ ךַארּפש א זיא'ס
 -נעענרעד ךיז ךָאנרעד ,ךַארּפש רעטדערעג רעד ןופ קידנעטשבלעז ,סיוא

 טרעטייוורעד טשרע ןוא ,גנולגיּפשּפָא ןַא עריא טַאמיק ןראוועג ,ריא וצ טרעט .יסנאמע טפירש
 ךעלמער עגנייא יד ןופ סיורא ךיז טסייר ,ךיז טיײרפַאב ,ריא ןופ רעדיוו ךיז יז ןופ ךיז טויפ
 .ךַארּפש רעטדערעג רעד ןופ רעד ןופ ךָאי םעד

 טכיירגרעד טפירש יד סָאװ ,סָאד טינ טגָאמרַאפ ךַארּפש עטדערעג יד בע טרער

 ,עיצאנָאטניא ןייק ּפָא;טינ טלגיּפש יז ּוװ ןטרָאד) עיצאוטקנוּפ ריא טימ לָאמטּפָא א
 וצ ןעמוקנָא זומ ךַארּפש עטדערעג יד .(ןכייצ-ריטיצ סלא סעקּפאל ןיא ענייהעד

 סָאװ ,סָאד ןריישוצרעטנוא יידעק ;(ךַארּפשטפירש ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ) ןטאגארוס -עטיירב טָאה יז
 טסטיה וד, ןוא "ךיז טציה וד, .ּב .צ) רעטנוא ךעלריטאנ טדייש טפירש יד ןיי'??עפטרעפ ער
 טסקעט א ןופ גנולייט יד ןטאגארוס ףא טײברַאּפ ךַארּפש עטדערעג יד .('ךיז שי א

 .גנוכיירטשרעטנוא (עלענָאיצאנָאטניא טינ) "עשיגָאל , יד ,ןצַאזּפָא ףַא :

 ןייק--ָאטינ ייז ןענייז שידיי ןיא .סעסיוא עקיטנַאהסיורג ךיוא ןרעװ טנָאמרעד ןגעמ ָאד

 ךַארּפש עטרערעג יד סָאװ ,סרּוסער ַא ייז ןענייז ,ןאראפ ןענייז יז ּוװ רעּבָא .טינ קילגמוא

 .טינ טגָאמראפ

 ,ןגיוא יד טימ ןענעיל םֹוצ טמיטשַאב ויא סָאװ ,טפירש יד 6
 ןײק טָאה יז ,רעטרעװ ערעװש-שיטענָאפ רַאפ טינ ערױמ ןייק טָאה

 ,"קיררענייצצראווש ,רעררעקוצ, יװ ,ןעגנודליּבסיוא עכלעזַא רַאפ טינ עריױמ 508 עז
 .רַאפ רעװש רעדא קידנאטשראפ טינ ןייז ךַארּפש רעטדערעג ןיא ןלעװ סָאװ
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 -פיונוצ עטריצילּפמָאק) סעמרָאפ עשיסקאטניס ערעכעה טגָאמרַאפ יז .קידנאטש
 .(ןעמעטסיס-ןטפעהאּב עטריצילּפמָאק ,ןטפעהאב עטצעזעג

 36 ע ץעכלעװ ,ןעגנולעטשַאב ןוא ןלַאירעטאמ יד, :יװ עיצקורטסנָאק ַאזַא
 -נָאק ןוא עיצקַאדער יד יז רַאפ זיא ,ןסערדא ערעדנַא ףַא ןרעװ טקישעג ןלעװ
 -רעד וצ דייר רעקידעבעל רעד ןיא זיא--("סעמע,) "ךעלטראווטנארַאפ טינ רָאט
 עשיסקאטניס ערעכעה ןייק ןשרעהַאּב טינ ןעק דיײר עקירעבעל יד :ןדייל
 -יב רעד ,סעמע) ױּבצַאז ןטקערָאק-טינ אזא טינ טדייל טפירש יד .סעמרָאפ
 -גנוטייצ יד דָארג רעבָא ,טסקעט ןטקורדעג א ןופ עקפַאד ןעמונעג זיא ליּפש
 ןבשעכ ןפַא ךַארּפש רעטדערעג רעד וצ ּפָארַא לָאמטפָא ךיז טזָאל ךַארּפש
 ,(יוב ןופ טייקיטכיר רעשיסקאטניס רעד ןופ

 מ טרעדאפ ױףראד ,"ןגערפרעביא ,, ןופ סרוסער םעד טינ טָאה סָאװ ,טפירש יד .7
 טײקמארָאז ןופ טייקיטכיר ןוא טייקנייר רעד ןיא ,ךַארּפש עטדערעג יד יװ ,רעמַאזגרָאז ןייז
 .סעיצקורטסנָאק עריא

 עטיפארגאעדיא ןצנעדנעט .ה ,.ד ,ןצנעדנעט עשיּפַארגָאעדיא טָאה טפירש יד ,8
 ?נע-כעט ןצסױא רָאנ ,ןטײטַאּב עסיוועג רעביא ןּביג סָאװ ,ןעגנאלק טינ ןקירדוצסיוא
 ,ןטײטַאּב ראבלטיממוא ןקירד

 ןענעכײצַאב וצ טײקיעפ יד טינ יז טרילרַאפ טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא
 ,(ןטײטַאּב ןָא ןעגנַאלק עליפא) ןיילא ןעגנַאלק

 טסינעג ךארּפש ןרָאּפשרַאפ וצ לטימ םעיינ א טכַארּבעגסױרא טָאה טפירש יד 9
 סערגארּפ םנופ .מָאק ,םאקלאפטַאר , עקיטנייה עלא יד .גנוצריקרַאפ-רעטרעוװ--עיגרענע-ךַארּפש
 טפירש ןיפ ןיא גנוצריקרעטרעוו רעד ןופ--שירָאטסיה--ןעמַאטש .ג .ד .א "אקעצ ,ײטרַאּפ
 ,ןסערדא-עמארגעלעט ןוא סעמארגעלעט

 111 עז .טפירש רעד ןופ טמאטש .גדא (רכש ןיי) שאי ּפיט-גנוצריק רעטיוט ןיוש רעד ךיוא

 ןא טעבראעגסיוא קידנעטשבלעז טָאה ךַארּפש עטדערעג יד ,סעמע
 -ענ טסעװ וד) ןעמענטס ,ןעמענ טסע ,ןעמענ טסוד, :גנוצריק טרָאס רעדנא

 רעשיטסיליטס ןעמ טדײמ טפירש רעד ןיא ביוא .גדא *(ןעז ןלעװ רימ--) ןעז ןרַימ ,(ןעמ
 מא סעמרָאפכַארּפש ןופ גנוצריק .ןרעיודאב וצ רָאנ סע ויא ,סעמרָאפ עכלעזא סיוא

 ןופ ערעדעי זַא ,ןשטנואועג רעבירעד זיא טַארּפ םעד ןיא .ויסערגָארּפ זיא

 יד ןצונסיוא לָאז (ענעבירשעג יד ןוא עטדערעג יד) ןכארּפש עדייּב עקיזָאדיד

 עטצריקרַאפ יד .ןעגנַאגרעד ןיוש ויא ערעדנַא יד עכלעוו וצ ,ןעגנוכיירגרעד
 רעד ןיא ןרעװ טריזילַאגעל ןפרַאד ךַארּפש רעקידעּבעל רעד ןופ סעמרָאפ

 ,טפירש

 סָאמ רעסיוועג א ןיא סיוא-טעּברא יז .ךַארּפש א ןיא טפירש יד 0

 קיטאמארג יד יװ ,רעקיסעמלגער לָאמטּפָא זיא עכלעוו ,קיטַאמַארג ענעגייא ןַא
 "ןעמענרַאפ, ןיא יא ךַארּפש רעטדערעג רעד ןיא .ךַארּפש רעטדערעג רעד ןופ

 ןיא ויא טפירש רעד ןיא ,-"אפ,--{גזואות ןיא ןוא -"ראפ, סקיפערּפ רעד

 ,"ראפ , סקיפערּפ רעד ("ןטכירראפ-ןעמענראפ,) ןלַאפ עדייּב

 ַאוצ געװ ןפא עשיגָאלָאפרָאמ עיינ עליפא ןסעּבראוצסיוא געוו ןפַא טייג טפירש יד זא ,ןענעכער ןעק עמ

 רעקירנעטשּבלעז .םירייוואכ--.ככ ,רעוואכ--.כ :גנולּפָאטראפ ךרוד גנודליּב-לָאצרעמ יד ויא ליּפשייב ַא .סעמוָאּפ

 ראוּפשטפירש .טפירש רעד ןופ ץנעדנעט רעשיפאוגָאעדיא ועד טימ טמיטש ּסָאװ
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 .לטעצכוו
 -כוז רעד זיא ןכאזרוא עשינכעט ּבילוצ .ךעלטייז יד ןטיײטַאּב ןרעפיצ יד

 ,(* לופ טינ ןעמוקעגסורַא לטעצ

 ,וו.א 200 טקעיּבא
 .01 ןעמָאנטקארטסּבא

 .וו.א }17 .,.וו.א 80 ּברעוװדא

 .װ.א 159 ,134 ,124 ,20 ,29 .וויא 29 וויטקעידא
 .76 גנוריוויטקעידא

 .150 .11 גנומיטשטימ עשיוויטקעידא

 ,207 דייר ןופ טאסערדא

 .179 ,191 וויטיניפניא רעטלייטעגסיוא

 .900 טקעיּבָא רעטסקינײווסױא

 .191 ןעגנַאלק עכעלכַארּפשרעסױא

 .156 ףווסיוא

 .906 גנוסילשסיוא

 .208 ןפיוא
 .166 ריר ,עגארֿפ עטקערירמוא

 .100 ןּברעװ עקיסָאמלג0רמוא
 .89 ,91 לאצרעמ עקיסָאמלגערמוא
 .216 ,209 גנוכיירטשרעטנּוא

 .904 ךאזרוא
 .84 לאצרעמ עשרָאטװא
 .290 ,20 ,40 גנוריטנעצקַארעביא

 .107 ןּברעוו עקידנעײגרעּביא
 .181 .180 סעמנאטניס עטרעזַאכעגרעּביא

 .170 גנורעזאכרעּביא

 .184 ,126 גנוגערפרעּבְלא

 .281 םזיפארגָאעדיא

 .908 טייקשיטנעדיא
 .וו.א 187 *זיא.

 ,10 סקיפא רעטרילָאזיא

 .174 ץאזייּב :

 .170 טקעיבוס 2

 .199 ,07 ,08 ,02 ,98 ןעמָאנ-ןגיײא
 .919 ךאוּפשסיוא רעשירארעטיל רעכעלטייהניוא
 .109 ןּברעװ עקינָאזרעּפנײא

 .38 ,16 סרָאװ רעכַאפנייא

 ,117 לָאצרעמ טאטשנא לָאצנייא

 .906 ,120 גנוסילשנייא
 .160 רעדיײסרעטרטוו רעקיסילשסיוא ןוא רעקיסילשנייא

 .94 וויטארעּפמיא

 .18 שיעּפָארײא-ָאדניא

 .וו.א 126 ,31 טנאיראווניא
 1 ,77 ,14 .װא .,48 .43 ,19 גנוגייּב עטסקינעווניא

 .226 ,295 יוו.א

 .900 טקעיבָא רעטסקינעוװניא

 161 ,137 ,156 ,197 ,101 ,54 ,35 ,10 עיצאנָאטניא

 .216 ייוויא 184 ,176 9
 .218 פיצנירּפ רעשיטקעלאידרעטניא

 .197 ציצקעירעטניא

 .57 .90 ןצאזפיונוצ עלאנאיצאנרעטניא

 .וו.א 120 ,04 ,29 ,24 וויטיניפניא
 .47 עמרָאפ-עינָאריא

 .906) וויטאנרעטלא

 ,20 סעמראפ עשיטילאנא

 .181 ,1790 טולָאקאנא

 .וו.א 291 עיצאילימיסא

 .179 ,159 ,199 עיציזָאּפא

 .219 ףארטסָאפא

 .141 וויטאנימָאנ רעטרעדנוזעגּפא

 .6) וויטקעידא רעטכאוושעגּפָא

 .10 סקיפא ןופ גנופראווּפָא
 .178 ,173 ,147 ,141 ,153 ,192 ,119 גנורעדנוזּפָא

 .14 סקיפא
 151 ,142 ,140 ,191 ,120 ,82 טפעהאּב רענעּפָא

 .ויאא 77

 .179 טפעהאּבייּב רענעפָא

 .ווא 105 ,28 וויטאזוקא

 .ו.א 216 ..ו.יא ּכַּכ ,46 טנעצקא
 ,907 ןפיוא-גָאזסיורא

 .203 סרָא

 .169 ,120 טקעיּבוס ןופ טרָא

 וויא 184 טראוונָאזרעּפ , ,

 ןגערּב יד ףַא ןבעגעג טינ טַאמיק ,194 .ז ןופ קידנּבױהנָא ,ןענייז ןכַאזרוא עשינכעט ּבילוצ :ףעגא (*

 ףא רעגײטש א) סעלעּבַאט יד זַא ,ןקרעמנָא ךיוא ףרַאד'כ--.ןכיילגרַאפ וצ ןפארגארַאּפ ףַא ןזייוװנָא ןייק ךעלטיוז
 טימ טקורדעג זיא סָאװ ,טסקעט לייט םענעי וצ רעּבָא ןרעהקג ייז ,טפירש עניילק טימ טקורדעג ןענייז (0 יז

 .טפירש ערעסערג
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 .188 ,184 ,181 ,180 ,126 ,113 ,111 .,.װ.א 60 לקיטרא

 .212 טראוו א ןגָארטרעּבירא

 .8 סודָאמ-רעיודאּף

 .904 גנידאּב

 .88 סודָאמ-גנידַאּב

 917 ,54 ,31 ,23 ,12 ,19 יעטרעװ עקיפלִוהאּב

 .39 טפעהאּב

 יוו.א 179 םעטסיס-ןטפעהאּב

 .ויא 10 גנושרעהאּב

 .9 טייטאּב

 .19 טראוו רעקיטייטאב

 .197 טראווקרעמאּב

 .176 ץאזקרעמאּב

 .100 ,88 ,24 סורָאמ-לעּפאּב

 .וו.א 900 רייר ןופ טקעיבא םוצ גנויצאּב

 .20 ץאזפיונוצ ןופ לייטמיטשאּב

 .וו.א 108 ,26 לאפגיוב

 .וו.א 163 ץַאזייּב

 .114 ,19 עיגָאלאנא טיול גנודליּב

 .190 ברעוודא ןופ גנודליּב

 .94 ,יוו.א 68 וויטקעידַא , ,
 .וו.א 03 טנאיראווניא ,

 01 ברעוו ;

 .וו.א 28 וויטנאטסּבוס , :

 .וו.א 122 גנודניּב

 .187 ..וו.א 163 ,.וו.א 188 טרָאװדניּב

 .918 ךירטשדניּב

 .וו.א (41 טייקירכערעעב

5 

 .83 ,10 דייר ןופ גנורעדיל}
 .214 טסקעט ןכעלטפירש ןופ גנורעדילג
 .ו.א 1286 סעמגאטניס עקיטראכיילג
 .167 ,99 ,89 סודָאמ רעטשימעג

 .108 וויטענעג

 .156 .:ויא 118 ,94 םוידנורעג
 .59 פיט-ץַאזפיונוצ רעשינאמרעג
 .38 טסעדַאּב רענעסָאלשעג
 .ו.א 55 ,3 קיטאמארג

 .991 ךאוּפשטפירש ןופ ,
 .95 עיצקיפ עשיטאמארג

 .218 ,51 .וו.א 91 עיצאקיפיסַאלק 2
 .58 טייטאב רעשיטאמארג
 .0 קיפארג

 .191 עּפורג
 יויא 170 ןעגנוניישרעד-ץענערג

 .159 .יוויא 107 ,28 וויטאד
 .218 ,18 טקעלאיר
 ,918 גנָאטפיד
 .166 עגארפ עטקעריד

 .ו.א 100 ,106 דײר ; 
 ,167 .וו.א 84 סודָאמ רעטקעריד
 .114 ,104 ,85 ,80 ,83 רעטרעװ עוויטקעפעד

 .119 וויטקעידא ןופ עיצאנילקעד

 .109 וויטנאט:ּבוס ןופ עיצאנילקעד

 ' .198 ןוויט:אטסּבוס עלעלאראפ ,, 2

 - .98 וויטקעידא רעכעלרינילקעד
 .103 וויטנַאטסבוס 2

 ,98 *רעד

 .16 טרָאװ רעטריווירעד

 .113 וויטקעידא רעכעלרינילקעד-ּבלאוד
 .998 ,17 ,10 ,9 ןעמינָאמָאה

 .8/ סודָאמ-ערָאש: ה
 .144 רילגייּב ןוא דילגטּפיוה

 .168 ץַאזטּפױה
 .90 ץאזפיונוצ ןופ לײטטּפױה

 .86 ערעלכארּפש עשירָאטסיה
 .191 םיקוסּפ עשיערּבעה
 .4 לָאצרעמ.טייקכעלפעה

 ,217 לאקָאװ
 .וו.א- 996 םזילאקָאוװ

 .296 טייּברעּביא רעשילאקאוו
 .11 טרָאװ

 .וו.א 16 גנודליּבטרָאװ

 .16 סעמרָאפ עקידנדליּבטראוו
 .214 ,138 ,60 ,17 ,18 ץענערגטרָאװ
 .16 סעמרָאפ עקיררעדנעטרָאוװ
 .18 ,18 ,14 לצרָאװ
 .88 ,16 טראוו רעקידלצרָאוװו
 .06 גנולּפָאטרַאפ-לצראוו

 .44 ןעמענ עכעלבייוו

 .918 ןטנאנאסנָאק עכייוו

 .179 ,140 ,62 גנודנעוו

 ,24 ברעװ

 .19 גנוריזילאּברעװ

 - .199 ,154 ,127 ,05 ,91 ,79 ,78 ּבָאגוצ רעלאּברעוו
7 . 

 .89 טפעהאּברעטרעוװו

 ,04 ,60 ,24 רעדייסרעטרעוו

 .וו.א 190 ,187 ,8
 .9} גנוצריקרַאפרעטרעוו

 ,וויא 168 ,.ויא 1

 .35 ץאז
 .186 ּברעװ א ןָא ץַאז

 ,141 גנודנעוו עקיטייז
 ,908 דארג-טייקרעכיז

 .ו.א 147 ,128 ,.וו.א 116 גנויצ עלעּפַאמ

 .214 טקאט
 .וו.א 19 גנווט

 .19 ןעמיס רעלאמרָאפ רעטיוט

 .200 רעוט
 | ,.14 עמעט

 ,914 ףארט
 : .וו.א 910 ןטגאנָאסנָאק עקיפארט

 .218 סָאי
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 .916 ..וו.א 188 ,.וו.א 182 טנעצקא רעשיגָאל
 .186 טאקידערּפ ,טקעיבוס רעשיגָאל

 .86 טייחנעגנאגרַאפ עקינָאגנאל = |

 ,105 ,78, 67 ,58 ,86 ,48 ,44 ,27 ,21 קינכעטָאװגניל
5, 199, 181. 

 .91 ,17 ךַארּפש ןופ ןּבעל

 9 ךַארּפש עקידעּבעל

 .19 ןעמיס רעלאמרָאפ רעקירעּבעל

 : .85 עיגָאלָאקיסקעל
 .585 טייטאּב רעשיסקעל

 .וו .א 83 סודָאב

 .18 ,14 טײטַאּב רעלעירעטַאמ
 .198 ןעמָאנפָאטש ַאּב ןעמָאנסָאמ

 .58 עיגָאלָאפרָאמ
 .291 ּפיצנירּפ רעשיגָאלָאפרָאמ

 .13 עמעפרָאמ

 .189 ,120 ,116 ..װ .א 100 ,260 גנומיטשטימ
 .54 לָאצרעמ-טעטסעיימ

 וו .א 64 ,27 ןימ
 .וװ .א 47 ןוויטנאטסּבוס ןופ לָאצרעמ

 .װ .א 140 ,28 וויטַאנימָאָל
 .198 ,103 ,34 ,21 עמרָאפ-לונ
 יו .א 8 ,6 ,0 וויטקעידא רעכעלרינילקעד-טינ

 .103 וויטנאטסּבוס :
 .18 עמעט עקידנעטשּבלעז -טינ
 .208 ,161 ,95 עיצאגענ
 .190 קועװ ןופ ןעמענ

 .996 סעסיוא עקידקעּפָאק
 .וו.א 164 רעטרעוודניב-רינידרָאּבוס
 יוייא 170 ,167 ,186 גנורינידרָאּבופ
 .וו.א 08 סקעיבוס

 .80 ּברעוװדא רעּוויטקעיבוס

 .99 וויטקעידא 2

 .198 ,127 טייטאּב 2
 .144 לייט רעוויטאקידערּפ ןוא 3

 .150 ,140 סייקוויטקעיבוס
 .185 ,.וו.א 101 ץַאז רעקיזָאלטקעיּבוס
 .909 ,9 וויטנאטסּבוס

 .190 ,68 ,00 ,99 ,53 ,38 ,20 גנוריוויטנַאטסּבּוס
 .59 ּברעװדא רעטריוויטנאטסּבוכ

 .115 ,104 ,07 ,08 ,99 ,81 וויטקעידא 2

 .80 טנאיראווניא | :

 .118 ,119 ,105 ,67 ,59 ,81 וויטיניפניא 4

 .80 טפעהאּב 5

 .14/ וויטאלרעּפוס

 927 ,9938 ,.ווא 89 ,14 סקיפוס

 יויא 103 ,29 ןעמיס -
 .16 .10 ןעמינָאנַיס

 .51 עמגאטניס

 58 סקאטניס

 .10 סרָאו ןופ זעטניִס

 .90 סעמרָאפ עשיטעטניסה

: 

 .וו.א 178 ןטפעהאּב-םעטסיס

 .21 סעמרָאפ ,
 .86 ערעלכארּפש עקיריזיטאמעטסיס

 .148 גנוריזיטאמעכס
 .56 סעכימס
 .38 ,9 קיטנאמעס

 .6 עיגָאלָאמיטָע

 .148 סיסּפילע

 .59 טפעהאּב רערַאטנעמעלט

 .54 לָאצרעמ עלַאנָאיצָאמע
 .900 טײקלאנָאיצָאמע

 .66 גנודנע
 .וו.א 182 רעפטנע

 .וו.א 168 ,55 "סע;

 .90 טעטיּפע
 .142 טפעהאּב רענעּפָא רעלעיצנעטסיזקע

 .134 ,106 ,87 ,82 ,81 וויסאַּפ
 .154 ,124 ,.וו.א 110 וויסעסָאּפ
 .וו.א 199 ןוויטנאטסּבוס עלעלַארַאּפ

 .99 ,49 סעמרָאפ 2
 ,וו.א 1958 סעיצקווטסנָאק עכעלנע-לעלאראּפ

 .56 ץאזפיונוצ = ,

 .וו.א 00 ,84 ,30 ,24 ּפיציטרַאּפ

 .195 ,69 לקיטראּפ
 .280 ,216 עיצאוטקנוּפ
 .10 עזױּפ-טקנוּפ

 .98 ,91 טרָאװנָאזרעּפ

 .930 ;199 ,108 ,40 ןעמע . 
 99 ,91 סעמרָאפ 5

 ,100 ,05 ,81 ..וו.א 80 ןּברעוװ עשיטסארפירעּפ

9, 100. 

 .87 טקעפרעּפ

 .80 טייהנעגנאגראפ טוויטקעפרעּפ

 .86 טפנוקוצ :

 .161 ,90 ,86 סעמרָאפטיײצ :

 .95 וויטיניפניא רעוויטקעפרעּפ

 .95 ּפיציטראּפ :

 ,188 ,.וו.א 189 ,161 ,104 ,68 ,03 ,53 סָאנָארּפ
 .ויא 6

 .80 ןּברעוװ עלאנימָאנָארּפ

 .וו.א 08 טאקידערּפ

 .134 וויטאנימָאנ רעוויטאקידערּפ

 .217 ,189 ,158 ..ויא 128 עיציזָאּפערּפ

 .227 ,999 ,718 ,43 ,14 סקיפערּפ

 .89 ,9 ץיטענָאפ
 .214 גנורעדילגדייר עשיטענָאפ

 918 טפירש :

 .10 טנאיראוו רעשיטענָאפ

 .181 עיציזָאּפערּפ עטּפַאכעגסױרָאפ

 .89 לָאצרעמ-טכאראפ

 .460 ןעמענ 1,

 .113 עיצאנילקעד רעד ןופ גנורעמירָאראפ



-- 226 -- 

 .וו.א 187 סעזארפ ןשיוווצ גנודניּבראפ
 .54 לָאצרעמ עקידרעטיירּבראפ
 .85 טײטַאּבטײצ רעטרעטיירּברַאפ
 .88 ,84 טיײהנעגנַאגרַאפ

 ..903 ,179 ,186 ,62 ךיילגראפ
 .17 סעמרָאפ ענעסעגרַאפ

 ;4| סנאונ-רעסערגרַאפ

 ,994} גנולקנוטרַאפ

 .וו.א 106 רעטרעוװטערטרַאפ
 .990 ןעגנַאלק עדמערפ ןופ גנושידייראפ
 .1 ,14 טײטַאּב רעלאמרָאפ

 .19 ןעמיס 2
 .142 ,.ווא 23 טפעהַאּב ןופ עמרָאפ

 ,15.טרָאװ ., + ;
 ,919 גנולעפראפ

 .09 ,46 ןעמענ ענעגיוצרַאפ

 .58 ץאזפיונוצ ןופ גנוצריקרַאפ
 .67 ,91 .יויא 2 ןעמעג-רענעלקרַאפ
 .185 ,14 רעטרעווקרַאטשראפ
 .179 גנושרעהַאּב עטרעטשרַאפ

 .179 ,141 ,101 גנומיטשטימ 2
 .180 גנורינידרָאּבוס :

 .וו.א 211 ,.וו.א 187 ,178 ,168 ,187 ,101 גנורָאּפשראפ
 .161 רעדייסרעטרעוװ רעכעלרעייפ
 .86 טייהנעגנאגראפ עקילָאמליפ

 ,188 ,99 עיצקיפ

 .14 עיסקעלפ
 .140 עפורג עטסעפ

 .180 ןזרעפ

 .208 ,יוו.א 182 ,186 עגארפ

 .144 ,108 ,09 דָאטעמענַארפ
 .189 ,10 עזַארפ

 .38 עיגָאלָאעזַארפ

 .176 דייר עטקערידמוא עיירפ

 .182 טרָאװגערּפ

 .ו.א 180 טנעמעלע רעקיכַארּפשדמערפ

 .192 לָאצ
 .154 ,117 ,77 טרָאװלָאצ
 .96 עמרָאפלָאצ

 .190 וויטיניפניא אֹּב ?וצ ,

 .וו.א 2928 עצ--יצ--וצ

 .56 ,5 לעסשנשיווּוצ

 .906 טײקידנעמַאווצ

 .17 ןסקיפא ןופ סוגפיונוצ

 .ו.א 991 ןטנאנָאסנָאק , ;

 .22כ י.וו.א 216 ,138 .וו.א 19 ,16 ץַאזפיונוצ
 .94 עמרָאפ עלאברעוו עטצעזעגפיונוצ

 .וו.א 7 וויטקעידא רעטצעזעגפיונוצ

 .06 טנאיראווניא רעטצעזעגפיונּוצ

 .163 טפעהַאּב 2
 .וװ.א 25 וויטנאטסּבוס 6

 .188 טאקידערּפ 7
 .100 ,74 ,59 ,28 סעמעט ןופ גנוטכעלפפיונוצ

 .88 טפנוקוצ
 .86 טפנוקוצ עטייווצ

 ,209 קעווצ
 .וו.א 201 טייצ

 .167 ,90 ,84 סעמרָאּפטיײצ
 .ו.א 31 רעטרעוװ ןופ גנואיצ

 .וו,א 178 רעטרעוודניב-רינידרָאָאכ
 .176 ,.וויא 170 ,145 ..וו.א 156 גנורינידרָאָאק

 .86 ץַאזפיונוצ-רינידרָאָאק
 .10 רווּבמאלאק

 .55 סעיצאיווערּבא עטריניּבמָאק
 .60 וויטאראּפמאק
 .58 ,57 ןצַאזפיונוצ עטריצילפמָאק
 .219 ןעיײא-ריסנעּפמָאק
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 ,207 רעדייר

 .20 טַאטלוזער
 .168 רעטרעװ עוויטאלער

 .198 "?סקיפעוּפ רעזעיגילער,

 .80 ןברעוו עוויסקעלפער

 .180 סעמגאטניס עסעווטוש
 .198 ,115 ,67 ,61 ,58 ןעמענפָאטש
 .107 ןּברעוו עקידעייטש

 .214 קיטש

 .86 טייקידנעטש

 .9 ךַארּפש

 יו.א 230 ,142 ,0 טפירש
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